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I УСЛOВИ РAДA ШКОЛE 

 
Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 и у 

школском дворишту површине 17273м2. 

У циљу ствaрaњa штo бoљих услoвa рaдa у шкoли, у тoку шкoлскe 2018/2019. гoдинe 

извршeнe су нeoпхoднe припрeмe: 

- Усвojeн je рaспoрeд чaсoвa, oбeзбeђeн стручaн кaдaр, усвojeн Гoдишњи план рaдa 

шкoлe. 

- Савет родитеља и школски одбор су доносили одлуке и давали сагласности у вези 

за начин организовања безбедности у школи. 

- Залагањем Савета родитеља и директора школе допринело је да се побољша 

учешће родитеља у финансирању дневног обезбеђења ученика. 

- Сарадња са МУП-ом је редовна и задовољавајућа. Школски полицајац био је 

присутан и ангажован сваког дана. Полицајац и школски чувар су у сарадњи са 

управом школе пратили свакодневну ситуацију у просторијама школе и дворишту. 

- Здрaвствeнa зaштитa ученика континуирано сe oдвиjaлa прeкo Дома здравља 

Звездара, систeмaтским прeглeдимa ученика. Превенцију и лечење зуба пратили су 

стоматолози Дома здравља Звездара. У овој школској години праксу у школи 

изводили су студенти Учитељског факултета. 

- Школа је наставила сарадњу са Мобилним тимом ОШ „ Бошко Буха“ 

- Школа је сарађивала и са Дечијим савезом Звездара и другим основним школама 

- Секретаријат за образовање и дечију заштиту обезбедио је личне пратиоце за два 

ученика наше школе који раде по ИОП2. 

 

II КАДРОВИ 

 
Преглед квалификационе структуре 

Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и 

настава је у потпуности стручно заступљена. 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских 

проблема. 

У школи је укупно запослено 70,83 радника, од тога у настави 50,83 . Изван наставе 

запослено је 20 радника. 
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III OРГAНИЗAЦИJA РAДA У ШKOЛИ 

 
БРOJНO СTAЊE УЧEНИKA 

На почетку школске године укупно је било 32 одељење од првог до осмог разреда и 

укупно 800 ученика (401 девојчица и 399 дечака). Промена броја ученика је била уобичајна и 

није изискивала промене у организацији рада. У млађим разредима било је 16 одељења, а у 

старијим 16 одељења. На крају школске године било је 793 ученика (396 девојчица и 398 

дечака). 

 

OРГAНИЗAЦИJA РAДA 

Број одељења и просторне могућности су усклађени с вишегодишњом праксом у раду 

школе и очекивањима родитеља. Распоред смена је остао непромењен. Први разред и старији 

разреди су остали у преподневној смени и то се показало као важна интервенција за 

безбедност ученика. 

Преподневна смена почиње у 8 часова, поподневна у 12: 40 часова. Ови термини 

омогућују ученицима и наставницима и простор и време за допунску, додатну наставу и 

ваннаставне активности. 

Родитељима старијих разреда омогућено је да, осим родитељских састанака и 

индивидуалних долазака, имају „отворена врата“ и контакт са свим наставницима. 

Спoртскe aктивнoсти зa учeникe од петог до осмог рaзрeдa извoдe сe кao трeћи чaс 

физичкoг вaспитaњa и нaлaзe сe у рeдoвнoм рaспoрeду чaсoвa. Рaспoрeд чaсoвa je тaкo 

сaчињeн дa oмoгућaвa учeницимa стaриjих рaзрeдa дa свa три чaсa физичкoг вaспитaњa 

рeaлизуjу у фискултурнoj сaли. 

 

IV ИЗВЕШТАЈ РУKOВOДEЋИХ И СТРУЧНИХ OРГAНА 

ШKOЛE 

 
ДИРEKTOР 

Извештај о раду директора школе усвојен је као посебан документ на седници 

Школског одбора. 

 

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ 
ОД 1.9.2019.ДО 31.8.2020. 

РУКОВОЂЕЊЕ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИМ ПРОЦЕСОМ У ШКОЛИ 

 Развој културе учења 

 У току периода обухваћеног овим извештајем извршена је подела бесплатних уџбеника 

које је обезбедило Министарство просвете у оквиру пројекта - Бесплатни уџбеници;

 Обезбеђена су наставна средства и литература неопходне за рад наставника;
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 Обезбеђено је стручно усавршавање наставника и директора и праћењем реализације 

плана стручног усавршавања свих запослених и систематским праћењем резултата рада у 

сарадњи са Тимом за стручно усавршавање и Педагошким колегијумом;

 Школа је наставила учешће у пројекту МПН "2000 дигиталних учионица " , за примену 

дигиталних уџбеника .Обуку је прошло још 12 наставника , који ће ову наставу изводити 

од септембра 2019. године. а крајем школске године пријављен је и остатак наставника 

који су ову обуку прошли онлајн.

 Школа је поново учествовала на Фестивалу науке

 

  Стварање здравих и безбедних услова за учење и развој ученика
 
 

Упознавање са планом рада и активно учешће у Тиму за заштиту деце од насиља 

(организација посебних родитељских састанака по потреби). 

 Јачање Спољне заштитне мреже, упознавање са планом рада кроз заједничке састанке и 

редовном сарадњом са ДЗ Звездара, Центром за социјални рад, Црвеним крстом Србије и 
Министарством унутрашњих послова.

 Oрганизација дежурства наставника, израда распореда дежурних наставника.

 Ангажовање професионалног физичког обезбеђења.

 Контрола функционисања видео надзора .

 Праћење примене Правилника о примени Протокола о заштити ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања

 Програм „Основи безбедности деце“ уведен је у школе од септембра,2017, на основу 

Протокола о сарадњи Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова. 

Програм се спроводи у виду редовних предавања за ученике 4. и 6. разреда - једном 

месечно на часу ОЗ, као и повремено у 1.разреду

 Подршка и организација предавања о безбедности у сарадњи са локалном заједницом, 

Полицијском управом Звездара, ГО Звездара, ДЗ Звездара , „Црвеним крстом“ и Центром 

за социјални рад у виду састанака, предавања и саветовања

 Ангажовање личних пратилаца .Сарадња са организацијом "Дечје срце" и праћење рада 

личних пратилаца.

  Редовни послови: Проверавање исправности и сигурности спортских реквизита ; 

евиденција о исправности и хигијени тоалета, свлачионица и целокупног простора школе 

и школског дворишта у сарадњи са помоћно- техничким особљем.

 Праћење извештаја санитарне и комуналне инспекције и поступање у складу са 

записницима

 

 Развој и осигурање квалитета наставног и васпитног процеса у школи 

 

 Редовно праћење и упознавање Наставничког већа са свим новинама и изменама Закона и 

правилника .

 Организована је посета вртићима "Чигра " и "Колибри " у циљу промоције школе и 

организовање предавања на тему припреме деце за полазак у школу, које презентују 

стручни сарадници

 Редовна сарадња са Учитељским факултетом и другим факултетима који школују 

наставни кадар, обезбеђујем наставну праксу за студенте.
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 Редовно праћење рад ментора -наставника и приправника.

 Подстицање наставника за напредовање у струци и стицање звања .

 Праћење укључивања   ученика   у  неке  од слободних активности, конституисање 

ученичких организација и заједница, утврђујем бројно стање ученика.

 Подстицање и праћење припреме за такмичења, конкурсе и смотре у организацији 

Министарства просвете.

 

 Обезбеђење инклузивног приступа у образовно-васпитном процесу 

 

 Обезбеђени су просторни и технички услови за рад са децом са посебним потребама,у 

сарадњи са родитељима и другим институцијама.

 Уредно  се  раде  педагошки  профили  ученика, израђују се ИОП-и, који се усвајају на 

Педагошком колегијуму и прати реализација.

 Редовно праћење примене индивидуализације и диференцијације у настави.

 Сарадња са мобилним тимом ОШ "Бошко Буха " кроз редован рад дефектолога, логопеда 

и специјалног педагога.

 Израда Плана транзиције за прелазак ученика из 4. у 5. разред и из основне у средњу 

школу

 
 

 Праћење и подстицање постигнућа ученика 

 

 Редовно праћење реализацију редовне, допунске, додатне наставе и секција у току 

школске године.

 На Педагошком колегијуму и Наставничком већу разматрани су резултати иницијалног 

тестирања и усвајен је предлог мера за побољшање резултата ученика.

 Сачињен је план писмених задатака и контролних вежби , а родитеља и ученици су 

упознати са распоредом писмених провера знања (доступност на сајту и огласној табли).

 Успеси ученика на такмичењима, конкурсима и смотрама се представљају на 

Наставничком већу, Савету родитеља, Школском одбору, сајту школе,а промовисање 

најуспешнијих ученика на паноима школе, путем Књиге обавештења , на сајту школе и у 

школском часопису "Синђа «

 Добри резултати рада школе промовишу се у локалној заједници, медијима...

 

2.ПЛАНИРАЊЕ, ОРГАНИЗОВАЊЕ И КОНТРОЛА РАДА УСТАНОВЕ 

 

У наведеном периоду који је обухваћен овим извештајем организоване су и праћене 

целокупне активности које су дефинисане Годишњим планом рада школе: 

 

Планирање рада установе 

 

 Донет и усвојен Плана рада школе за нову школску 2019/20. годину (септембар 2019);

 Донет и усвојен анекс Школског програма за 2. и 6. разред (септембар 2019), као и 

Анекс за 1,3,7 и 8.р( јун 2020).

 Израђен Годишњег плана рада школе и Извештаја о раду школе
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 Израђен програм и плана рада помоћника директора;

 

 Организација установе 

 Организација рада заснива се на основу правилника о систематизацији радних места.

 Упознавање свих запослених са структуром и организацијом рада установе ( распоред 

часова, распоред ваннаставних активности, распоред отворених врата, дежурство 

наставника, ритам рада школе, обележавање учионица, списак одељењских старешина и 

предметних наставника...).

 Постављени су сви распореди на сајт школе и огласну таблу.

 Запослени су распоређени у Тимове и организације у складу са својим компетенцијама, 

интересовањима, доприносу, ангагажовањем у школи и законским обавезама.

 Одржавају се редовни састанци са координаторима тимова и организација ради праћења 

реализације планираних активности, подршке и помоћи у реализацији предвиђених 

активности.

 Редовно обавештавам запослене о свим предстојећим активностима (путем огласне табле 

и е-поште).

 Планирам реализацију Тематских дана (два до три на нивоу школе), у сарадњи са 

стручним већима

 

 Сазивање и руковођење седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума 

 

 У току периода који обухвата овај извештај помогла сам у припремању 11 седница 

Наставничког већа у циљу праћења и унапређивања наставе. Све теме,  дискусије  и 

одлуке могу се прочитати у записницима са ових састанака, које сам водила.

 Седнице Наставничког већа употпуњавају стручна излагања директора, наставника и 

стручних сарадника на различите теме, у циљу едукације и побољшања наставе.

 Члан сам Педагошког колегијума који  се  бави свим актуелним питањима и проблемима  

у настави.

 Координисала сам рад свих стручних, одељењских већа и тимова; присуствовала њиховим 

састанцима; учествовала у раду и доношењу одлука.

 

 Контрола рада установе 

 

 Запосленима су дата јасна правила о томе како се поступа на дежурству, приликом 

одсуствовања са посла, присуствовању Наставничком већу и састанцима тимова.

 Редовно се сачињава план посете часовима , посећујем часове у сарадњи са стручном 

службом, а после часова се врши евалуација и разговор са наставницима у циљу 

побољшања наставе: ( рационалност и организација часа, комуникација и 

сарадња, корелација и примена знања, начин учења, подстицање ученика).

 Редовно сам пратила рад приправника у сарадњи са педагогом и психологом испроводила 

поступак за испит за лиценцу.

 Бавила се организацијом и праћењем менторског рада .

 Остваривала сам редован увид у дневнике рада (ес-дневник).
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 Редовно пратим израду месечних планова.

 Пратим динамику и начин оцењивања у складу са правилником о оцењивању.

 Припремам и контролишем годишње извештаје тимова, стручних већа, разредних већа и 

ђачких организација.

 Заједнички анализирамо резултате и планирамо предузимање мера за побољшање успеха.

 Координисање и контрола рада стручних служби (психолошко-педагошка служба, правно- 

техничка служба, рачуноводство, помоћно-техничко особље,мобилни тим) су редовни 

послови у току школске године

 

 Управљање информационим системом установе 

 

 Врши  се редовно  попуњавања информационог система установе "Доситеј "у складу са 

Законом и упуствима Министарства просвете и Школске управе.

 Спроводи се редовно информисање радника и ученика школе путем информација на сајту 

школе.

 Комуникација са наставницима обавља се и електронском поштом.

 

  Управљање системом обезбеђења квалитета у установи
 

 У септембру извршена анализа резултата Завршног испита на основу статистике Завода за 

вредновање (на седницама Стручних већа, Педагошком колегијуму и Наставничком већу) 

ради унапређења рада школе.

 Анализирање резултата иницијалног тестирања, и презентовање (на седницама Стручних 

већа, Педагошком колегијуму и Наставничком већу) ради унапређења рада школе

 
 

3.ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РАДА ЗАПОСЛЕНИХ 

 
 

 Планирање, селекција и пријем запослених обухвата редовне послове праћења: 

 

 Програм увођења приправника у посао као саставни део Годишњег плана рада;

 План посете часовима усклађен са стручним сарадницима.

 

Професионални развој запослених: 

 

 Запослени су упознати са новим Правилником о сталном стручном усавршавању и 

напредовању и Каталогом о стручном усавршавању и евентуалним изменама.

 Стручно усавршавање је усклађено са Годишњим планом стручног усавршавања као и са 

финансијским могућностима установе.

 Наставници и стручни сарадници којима недостаје број сати стручног усавршавања, шаљу 

се на појединачне семинаре у сладу са Правилником.

 На седницама Наставничког већа или Стручних већа редовно се представљају сазнања са 

стручног усавршавања и омогућена је доступност материјала и литературе са семинара 

свим запосленим.
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 Тим за Стручно усавршавање наставника прати и евидентира остваривање стручног 

усавршавања унутар установе и ван ње . Извештаји се редовно подносе директору школе и 

Педагошком колегијуму. Сви наставници и стручни сарадници имају школске досијее о 

стручном усавршавању и поседују личну евиденцију о оствареном и планираном стручном 

усавршавању .На основу извештаја издају се интерни сертификати за стручно 

усавршавање унутар школе.

 

 

 Унапређивање међуљудских односа: 

 

 Лично залагање и стручно усавршавање као пример свим запосленим.

 Дајем подршку тимском раду, пружам помоћ новозапосленима да се укључе у рад школе.

 Подела  задужења  и обавеза усклађена са указивањем поверења у запослене и њихове 

могућности и способности.

 Мотивација и јавна похвала на свим нивоима.

 Организација дружења, прослава, заједничких излета.

 

 Вредновање резултата рада, мотивисање и награђивање запослених: 

 

 Упознавање са Правилником о награђивању.

 Јавна похвала на Наставничком већу и подршка у унапређењу наставног процеса.

 Мотивација и подршка у примени иновација.

 

4. РАЗВОЈ САРАДЊЕ СА РОДИТЕЉИМА/СТАРАТЕЉИМА, ОРГАНОМ УПРАВЉАЊА, 

РЕПРЕЗЕНТАТИВНИМ СИНДИКАТОМ И ШИРОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 
 

 Сарадња са родитељима/старатељима 
 

 Родитељи су упућени у живот и рад школе кроз упознавање са њиховим правима и 

обавезама. 

 Родитељи имају могућност да се упознају са свим активностима у школи путем сајта 

школе, родитељских састанака, на отвореним вратима. 

 Редовно  су информисани о резултатима и напредовањима деце на родитељским 

састанцима и отвореним вратима. 

 Родитељи су укључени у спортске активности, турнире, изложбе, заједничка дружења у 

организацији школе. 

 Ангажовање родитеља у оквиру пројекта Професионална оријентација-родитељ 

презентује своје занимање. 

 Родитељи су иницијатори и учесници у хуманитарним акцијама. 

 

 
 Управљање административним процесима  

 

 Поштовање и примена процедура рада установе и вођење прописане документације. 
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 Обезбеђивање ажурног и тачног вођења административне документације и њено 

систематско архивирање, у складу са законом. 

 Писање извештаја који обухватају све аспекте живота установе и презентовање 

надлежним органима установе и шире заједнице. 

 

6. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗАКОНИТОСТИ РАДА УСТАНОВЕ 

 Познавање, разумевање и праћење релевантних прописа 

 Праћење свих измена релевантних закона и подзаконских аката у области образовања, 

радних односа и управног поступка. 

 Примена законских захтева у процесу управљања и руковођења. 

 Праћење стратегије образовања у Републици Србији. 

 

 Израда општих аката и документације установе 
 

 Планирање припреме општих аката школе. 

 Обезбеђивање услова да општи акти и документација установе буду законити, потпуни и 

јасни онима којима су намењени. 

 Обезбеђивање доступности свих општих аката и документације установе онима којима су 

намењени и другим заинтересованим лицима, у складу са законом. 

 

 
 Примена општих аката и документације установе 

 Обезбеђење услова за поштовање прописа, општих аката установе и вођење установљене 

документације. 

 Инспекцијски надзори и извештаји о спроведеним мерама. 

 Израда планова за унапређење рада и израда извештаја о спровођењу тражених мера. 

 

7. МАНИФЕСТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ И САРАДЊА СА ПРЕДШКОЛСКИМ 

УСТАНОВАМА 

У току периода који је предмет извештаја у школи су се одвијале и следеће манифестације:  

 Свечани пријем првака 03.09.2019. године. 

 Посета предшколаца 19.9.2019. 

 Различите активности у оквиру Дечје недеље ,октобар,2019. 

 Јесењи карневал 11.10.2018. (посета предшколаца) 

 Обележен Дан примирја у Првом светском рату-18.11.2019. 

 Организована еколошка акција сађења новог дрвећа у школском дворишту-20,11.2'19. 

 Посета министра полиције школи-23.12.2019. 

 „Новогодишњи вашар“ 27.12.2018.године. 

 Свечана академија посвећена Светом Сави 27.01 2020. 

 Дан науке у школи-17.1.2020. 

 Општинско такмичење из физике 27.2.2020. 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ: 

У установи 80, ван установе 53. 

НАПОМЕНА: 

Настава се , због пандемије вируса ковид 19, од 17.3.2020.па до 1.6.2020. одвијала на даљину. 

За то време , као помоћник директора, радила сам и на пословима штампања материјала за 

ученике који нису били у могућности да прате овакав вид наставе. Осим тога, заједно са 

директором школе координисала сам у изради свих послова који су се тицали наставе и 

остваривала увид у процес наставе на платформама. 

 

помоћник директора школе 

Биљана Пуповић 
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ПСИХOЛOГ И ПЕДАГОГ 

У складу са Правилником о програму рада стручних сарадника, педагог и психолог су на основу 

Годишњег плана рада школе и својих годишњих планова рада, у оквиру области 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ 

радиле на: 
Изради Годишњег плана рада школе, активностима Развојног плана и Извештаја о раду школе за 

прошлу школску годину. Планиран је и осмишљен Програм заштите ученика од насиља, Програм 

Професионалне оријентације, Програм сарадње са родитељима, Програм здравственог васпитања, 

Програм унапређења васпитног рада, Програм корективно васпитног рада и Програм додатне 

подршке ученицима у оквиру рада Тима за инклузију, План стручног усавршавања и План 

самовредновања. 

Прикупљени су и подаци потребни за израду Ценуса ( Доситеј који води психолог), а педагог и 

психолог попуњавале су делове Ценуса који се односе на све обавезне изборне предмете и изборне 

предмете друге групе. Претходно, припремљене су анкете за све изборне предмете и подељене 

одељењским старешинама. 

Прикупљана је документација од ученика који су остврили право на бесплатне уџбенике, проверавани 

и унeшени су подаци у базу коју је поставило Министарство просвете. 

Припремљен је извештај о стручном усавршавању запослених и урађен нови План стручног 

усавршавања. 

Педагог се активно бавила планирањем начина увођења различитих облика и метода рада у настави, а 

активности су планиране у сарадњи са стручним већима. Психолог је у области бриге и подршке 

ученицима планирала активности којима би се појачала партиципација ученика у наставном процесу 

кроз различите видове сарадње са наставницима. Стручни сарадници су у сарадњи са Тимом за 

развојно планирање,учествовале у планирању активности развоја сарадње са другим школама по 

питању инклузије и размене искустава, као и раду на новим пројектима . 

Припремљени су лични годишњи планови рада, а током сваког месеца педагог и психолог израђивале 

су своје оперативне планове и усклађивале их међусобно, али и са актуелним дешавањима у школи. 

Педагог и психолог су стални чланови Тима за развојно планирање, Тима за самовредновање, Тима за 

инклузију , Тима за заштиту деце од насиља и Тима за професионалну оријентацију, Актива за развој 

школског програма, Тима за стручно усавршавање. 
 

Психолог је водила Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, а педагог Актив за 

развој школског програма и Тим за самовредновање рада школе 

У оквиру рада Тима за инклузију продужен је уговор са Основном школом „Бошко Буха“, те је и ове 

школске године нашој школи додељен соматопед, логопед и специјални педагог са којим је ПП 

служба остварила сарадњу у циљу корективно васпитног рада са одређеним ученицима и појачан 

васпитни рад. Као чланови Тима за инклузију педагог и психолог су учествовале у изради ИОП-а 1 и 

ИОП-а 2. Психолог је председник ИРК комисије ГО Звездаре, и председник актива стручних 

сарадника општине Звездара. 

Пред почетак школске године формирана су четири одељења првог разреда . 

 

ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
 

Педагог води евиденцију о плановима рада наставника, редовности предаје и оствареност 

оперативних планова. У оквиру Актива за развој школског програма, педагог прати измене и допуне 

прописаних наставних планова и програма , као и нових правилника. 

Психолог и педагог радиле су на изради инструмената за праћење наставних часова и користиле већ 
готове батерије инструмената за вредновање.ва наставника. 

Прегледани су сви прошлогодишњи дневници и дневници за ову школску годину. 

Овогодишњи дневници рада прегледани су два пута. 

Посећено је 25 до 30 часова редовне, допунске , наставе и секција, а након посете часовима, обављени су 
саветодавно-инструктивни разговори са наставницима. Присуствовали смо реализацији 8 угледних 
часова. У другом полугодишту настава се због увођеља вандредног стања одвијала преко 
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трежег канала РТС и интернет платформи за учење. Праћење наставе и часоконтакт са наставницима , 

као и састанци тимова одвијали су се електронским путем 

РАД СА НАСТАВНИЦИМА 

Током септембра месеца одржани сусастанци са одељенским старешинама првог и петог разреда, 

разговарано је о структури одељења и индивидуалним карактеристикама ученика. 

У октобру месецу, у сарадњи са предметним наставницима и Центром за таленте идентификовани су 

даровити ученици. 

Сарадња са наставницима , учитељима и педагошким асистентом огледала се у свакодневним 

консултацијама које су се односиле на успех ученика, проблеме ученика, сарадњу са родитељима и 

вођење педагошке документације. Сарадња се огледала и у учествовању у раду стручних већа, 

унапређивању техника и метода рада. Оджан је тематски дан „Кретање“ кроз интердисциплинарни 

приступ. 

Информисање наставника о променама у образовању и пружање подршке њиховом активном 

укључивању у те процесе, кроз представљање нових Правилника , измена и допуна законских и 

подзаконских аката, спроведено је кроз излагања на Наставничким већима и стручним већима. 
 

РАД СА УЧЕНИЦИМА 

Током првог полугодишта обављено је преко 150 индивидуалних разговора са ученицима. Подршка је 

пружена ученицима на личном плану, породичном плану, у односу са вршњацима. Рад са ученицима 

којима је потребна помоћ у разрешавању конфликата у различитим интерперсоналним односима, на 

релацијама са вршњацима, наставницима, родитељима. Рађено је са ученицима којима је потребна 

додатна подршка у учењу, у сарадњи са Тимом за инклузију, наставницима и педагошким асистентом. 

Постигнућа ученика и понашање ученика вредновани су на сваком тромесечју и полугодишту и на 

основу резултата, са одређеним ученицима рађен је појачан васпитни рад и праћење понашања. У 

пројекту професионалне оријентације, пружана је индивидуална и групна подршка ученицима осмог 

разреда, одржана су предавања на часовима одељењске заједнице на тему информисања о упису у 

средње школе, а на сајту школе ученици могу да прате све новости које се тичу уписа у средње школе. 

Организовано је више презентација и посета наставника средњих школа. Педагог приправник, коме је 

педагог ментор такође је одржала 5 радионица са децом осмог разреда на тему избора средњих школа 

и уписа. 

Наш тим за професионалну оријентацију радио је по утврђеном плану, а у цео процес били су 

укључени и наставници који су реализовали одређене радионице на својим часовима редовне и 

изборне наставе. 

Током полугодишта, праћени су новоуписани ученици, њихова адаптација и постигнућа.  
За ученике који нередовно похађају наставу, педагог је послала све податке Центру и добила одговор 
са којим је упознала одељењске старешине и директора школе. По новом Закону, школа треба да 

покрене прекршајни поступак против тих родитеља. 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

Сарадња са родитељима школе огледала се кроз индивидуалне разговоре са родитељима о успеху и 

владању ученика и односима у породици. Сарадња је остварена и кроз заједничко планирање 

активности које су обухваћене Развојним планом школе као и кроз пројекат „Професионалне 

оријентације“. 

Подршка родитељима пружана је и кроз индивидуални саветодавни рад, нарочито у сегментима 

подршке ученицима са додатном подршком, проблемима у учењу, проблемима у понашању, 

породичним односима. 

По потреби, психолог и педагог су одлазиле на родитељске састанке по позиву родитеља или 

одељењских старешина. Заједно са директорком школе педагог и психолог су одржале 2 родитељска 

састанка у предшколским установама поводом уписа нових првака. 
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РАД СА ДИРЕКТОРОМ, ПОМОЋНИКОМ ДИРЕКТОРА,СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, 

ПЕДАГОШКИМ АСИСТЕНТОМ И ЛИЧНИМ ПРАТИОЦЕМ ДЕТЕТА, ОДНОСНО УЧЕНИКА 

 

У сарадњи са директором, педагог и психолог су посетили 2 вртића у којима су заинтересованим 

родитељима на родитељским састанцима представили снаге и капацитете наше школе као и квалитетне 

садржаје које школа пружа будућим ђацима првог разреда. 

Такође, остварена је и сарадња посете више група предшколаца различитих вртића, заједно са 

васпитачима, добро испланираним часовима учитеља и наставника физичког васпитања. 

У сарадњи са директором и помоћником директора, припремане су све седнице Наставничког већа и 

Савета родитеља. Посећени су часови редовне и изборне наставе. 

Најужа сарадња огледала се у свакодневним актуелним ситуацијама, разговорима са родитељима, 
ученицима и сарадња са наставницима. Праћен је рад тимова и сручних већа. 

Са педагошким асистентом сарадња је почела у децембру, због кадровских промена. Праћени су 

ученици са којима је асистент радио на часовима индивидуално, а највише на тему социјалног развоја 

ученика, редовности похађања наставе и ситуације у породице. 

Са личним пратиоцима ученика успостављена је сарадња у реализацији и праћењу ИОП-а. 

 

РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА ШКОЛЕ 

Педагог и психолог учествовале су у припреми и раду седница Наставничког већа и седница Савета 

родитеља, као и седница Школског одбора. Активно су учествовале у раду стручних и одељенских 

већа и Педагошког колегијума. Педагог је координирала Активом за развој школског програма и 

тимом за самовредновање рада школе, а психолог Тимом за заштиту ученика од насиља. 

САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ 

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

Као сертификовани саветници на СОС линији Министарста просвете, психолог је дежурала на линији у складу 
са могућностима. 

Са одељењем за друштвене делатности Општине Звездара сарадња је била континуирана по питањима 

организације разних манифестација и конкурса, хуманитарних акција и пројеката. 

Реализован је пројекат „ Оснаживање породица“ у периоду од септембра до октобра за шта је поднет детаљан 
извештај и урађена ппт презентација. 

ПРИПРЕМА ЗА РАД, ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
1. Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу 

2. Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење наставе и васпитних активности 
на нивоу школе 

 

3. Израда, припрема и чување ИОП-а 
4. Припрема за послове предвиђене годишњим програмом и оперативним плановима рада педагога и 
психолога 

5. Прикупљање података о деци, односно ученицима и чување материјала који садржи личне податке о 

деци односно ученицима у складу са етичким кодексом педагога и психолога. 
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ИЗВЕШТАЈ РАДА ШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ 

Ове школске године, у августу месецу, организовано је дежурство за пријем бесплатних уџбеника. 

На почетку школске године успешно су примљени сви уџбеници и дистрибуирани по разредима. 

На почетку септембра сређена је картотека ученика и радника школе. Направљен је списак свих 

ученика који дугују књиге од прошле школске године и спискови су подељени разредним 

старешинама. До половине септембра успешно су дистрибуирани сви бесплатни уџбеници 

родитељима ученика. Уџбеници који се користе у нашој школи по важећем програму поређани су и 

класификовани по разредима. 

У оквиру сарадње са огранком градске библиотеке „Јефимија“, достављени су му спискови свих 

првака, ради бесплатног уписа у библиотеку. 

Извршена је припрема поклоњених књига (печатирање и сигнирање) за унос у књигу инвентара. 
Сва четири одељења првака уписана су у школску библиотеку. 

У оквиру Дечје недеље организован је час у библиотеци „Читање литерарних састава“. Учесници 
ове манифестације били су следећи ученици: 

III/3  

Ивана Влатковић 

Елена Чикарић 

Вера Медан 

Никола Милић 

Марија Филиповић 

 

IV/1 

Исидора Петровић 

Катарина Симеуновић 

Стефан Илић 

Марија Михаиловић 

Никола Марковић 

Ана Ђурић 

 

IV/3 

Огњен Божовић 

Павле Насковић 

Миона Шукић 

Лана Јовановић 

Катарина Ристић 

Никола Томовић 

 

Обрада домаће лектире у библиотеци, „Песме Љубивоја Ршумовића“ организована је за одељење 

II/1. 

08.11.2019. одржан је угледни час „Први час у библиотеци“. Деци је објашњено како се позајмљују 

књиге, како се чувају, а у другом делу часа је драматизована књига „Ђолетове авантуре“ које је извело 

III/3. Присутни психолог Тереза Моличник, Биљана Капелети и Славица Сретић. 

У огранку Градске библиотеке „Вук Караџић“ организована је Песничка штафета на којој су 

учествовали ученици наше школе: Ана Мијаиловић V/2, Ивона Радаковић V/2, Бисера Живојиновић 

V/3, Катарина Вукашиновић VII/3, Маја Љубичић VII/3. Од ове деце нашу школу ће представљати 

Катарина Вукашиновић. 

15.11.2019. у библиотеци је одржан књижевни сусрет, присутни су били ученици следећих разреда: 

II/2: Леана Дробњак, Јана Јевтић, Корина Ковачевић, Огњен Миловановић 

II/4: Ива Спасић, Теа Стевовић, Теодора Пилетић 

III/2: Марија Петровић, Милица Петровић, Бланка Ковачевић 
III/3: Марија Филиповић, Тамара Мијатовић, Василије Југовић, Бранислав Југовић 

III/4: Искра Дрекаловић, Тадија Устић, Николина Кнежевић 

IV/2: Сава Глигоријевић, Ива Швелц, Маја Нинковић, Ђорђе Ташић 
IV/4: Александар Јанчић, Дуња Радосављевић, Филип Митровић 
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Песник је представио своју нову књигу „Царство спорта“ и анимирао је децу да се што више 

ангажују и да тренирају разне спортове јер је „У здравом телу здрав дух“. 

22.11.2019. одржан је угледни час за одељење I/2 „Први час у библиотеци“. Присутни психолог 

Тереза Моличник, помоћник директора Биљана Пуповић и Јадранка Данојлић. 

29.11.2019. у просторијама библиотеке одржан је литерарни час са одељењем II/2 где су ученици 

читали своје песме: 

Вељко Берић – Живот 

Леана Дробњак – Брат Лука, Књига 

Вукашин Ивковић – Јесен 

Јана Јевтић – Јесен 

Корина Ковачевић – Школа 

Јана Кокотовић – Мој љубимац 

Петар Насковић – Љубав 
 

Сви ученици који су читали своје песме су похваљени и препоручено им је да још више читају како  

би још лепше писали. 

02.12.2019. одржан је час „Први час у библиотеци“ за I/3 и I/4. 

08.01.2020. добијени су промотивни уџбеници за трећи и седми разред издавачких кућа Логос и 
Фреска, како би наставници могли да се упознају са садржајем истих. 

22.01.2020. стигла је поруџбина од 36 књига за које је Министарсто просвете обезбедило новац. 

Књиге су обрађене, уведене у књигу инвентара и спремне за коришћење. 
 

ПРИСУСТВO УГЛЕДНИМ ЧАСОВИМА 

 

25.10.2019. српски језик „Песма о керуши“, С. Јесењин, Јована Татић VI/4. 

01.11.2019. СОН „Понашање у превозним средствима“, Тања Л. Нитић II/3. 

21.11.2019. ликовно „Линије у негативу“, Наталија Вакањац, V/4. 

10.12.2019. српски језик „Речи које означавају време, место и начин вршења радње“, Горица 
Мијаиловић, III/4. 

18.12.2019. ликовно „Израда честитки“, Славица Сретић, III/3. 
14.01.2020. СОН „Мерење времена часовником“, Сања Лончар II/1. 

 

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ 

У градској библиотеци је организована обука за попуњавање анкетног листа, 21.02.2020. 

04.03.2020. одржана је трибина поводом „Дана матерњег језика“ за ученике старијих разреда. 

Присутно је било 30 ученика од V до VIII разреда, као и директорка Биљана Нешковић и психолог 

Тереза Моличник. Трибину осмислиле и водиле наставнице српског језика Јована Татић и Јелена 

Николић. Трибина је померена за овај датум, због продужетка зимског распуста. 

 

Остали садржаји из плана нису реализовани, јер је настава организована на даљину. Што се 

библиотеке тиче за сваки месец су послати корисни линкови који су окачени на сајт школе, које су 

деца могла да користе. 

 

 

Библиотекар 

Оливера Танкосић 
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ИЗВЕШТАЈ  О РАДУ ПЕДАГОШКОГ АСИСТЕНТА 

Додатну помоћ и подршку у учењу пружиo сам ученицима од првог до петог разреда на часовима 

редовне наставе из српског језика и математике уз индивидуални приступ сваком детету. Обилазио 

сам породице ученика, која нередовно похађају наставу (пет породице и дом за децу). Информисао 

сам разредне старешине о социјалном статусу и проблемима породице сваког ученика које сам 

обишао. Информисао сам родитеље о успеху и дисциплини ученика. 
 

За време трајања вандредног стања,додатну помоћ и подршку у учењу пружиo сам ученицима из 

српског језика и математике путем вибера и телефона .Присуствовао сам састанцима седница 

одељенских већа ,седница наставничког већа , састанцима тимова и полагању пријемних испита. 

 

11.10 2019 –Обилазак породице Станковић Станојевић. 

08.11.2019-Обилазак породице Станковић. 

15.11.2019-Обилаѕак породице Васић. 

04.12.2019-Посета дома за децу,, Моша Пијаде“. 

13.01.2020-Обилазак породице Јефкај. 

13.01.2020-Обилазак породице Станковић Станојевић. 
03 10.2019-Састанак тим за инклузију Рома општина Звездара. 
23.12.2019-Састанак тим за инклузију Рома општина Звездара. 

 

Разред и одељење 
Број ученика са 
додатном подршком ПА 

 

Разред и одељење 
Број ученика са 
додатном подршком ПА 

1/1 1 2/1 2 

1/2/  2/2 2 

1/3  2/3 2 

1/4 3 2/4 1 

УКУПНО 4 УКУПНО 7 

3/1 1 4/1 1 

3/2  4/2/ 2 

3/3 3 4/3  

3/4  4/4 1 

УКУПНО 4 УКУПНО 4 

 

УКУПНО 
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Друго полугодиште 2019/20 

Број ученика са 

додатном подршком ПА до вандредног стања 
 

 
 

Разред и одељење 
Број ученика са 

додатном подршком ПА 

 

Разред и одељење 
Број ученика са 

додатном подршком ПА 
1/1 1 2/1 2 

1/2/  2/2 2 

1/3  2/3 2 

1/4 3 2/4 1 

УКУПНО 4 УКУПНО 7 

3/1 1 4/1 1 

3/2  4/2/ 2 
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3/3 3 4/3  

3/4  4/4 1 

УКУПНО 4 УКУПНО 4 

5-1 1   

5-2    

5-3    

5-4    

УКУПНО 1   

 

УКУПНО 20 

Број ученика са додатном подршком ПА за време вандредног стања 
 

 

Разред и одељење 
Број ученика са 
додатном подршком ПА 

 

Разред и одељење 
Број ученика са 
додатном подршком ПА 

1/1  2/1 2 

1/2/  2/2  

1/3  2/3 1 

1/4 1 2/4 1 

УКУПНО 1 УКУПНО 4 

3/1 1 4/1  

3/2  4/2/  

3/3  4/3  

3/4  4/4 1 

УКУПНО 1 УКУПНО 1 

5-1 1   

5-2    

5-3    

5-4    

УКУПНО 1   

УКУПНО 8 

 
 

Педагошки асистент 

Рамадани Мухамед 
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ИЗВЕШТАЈ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 
Актив за развој школског програма се по плану рада састао четири пута. Више пута током школске године 

због епидемиолошке ситуације, актив је радио онлине, чланови су колегама слали материјал и изводе из 

Правилника, као и потребне формуларе за израду нових планова у складу са изменама за Анекс 2020-2021. 

године 
Континуирано се пратила реализација активности планираних школским програмом, имплементирали су се 

одређени садржаји у Годишњи план рада школе за 2019-2020. годину, кроз Анекс школског програма. 

У јануару месецу, тим је разматрао нови наставни план и програм за први циклус основног образовања и 

наставни план и програм за први и трећи разред, нов програм учења за седми разред, као и програм за три 

наставна предмета осмог разреда: Физичко и здравствено васпитање, Техника и технологија, и Информатика и 

рачунарство. 

У периоду од фебруара до маја месеца, радило се на праћењу иѕмена наставних планова и програма и 

приступило се усаглашавању планова са изменама. У јуну је на предлог актива, разматран Анекс на 

Педагошком колегијуму, Наставничком већу и Савету родитеља, а донет је Анекс Школском програму за први, 
трећи, седми и осми разредна седници Школског одбора 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СAВETА РOДИTEЉA 

У току школске 2019-2020. године одржано је 5 седницa Савета родитеља. Од 5 седница, три су редовно 

одржане, а 2 седнице су биле онлине због епидемиолошке ситуације у земљи. Седнице је водио председник 

Савета родитеља Срђан Радивојевић. Родитељи су се седницама одазивали редовно, а на седницама су 

разматрана следећа питања: 

- Извештај о раду школе за школску 201819. 

- Годишњи план рада школе за школску 2019-20. 

- Осигурање ученика 

- Обезбеђење ученика 

- Излети, екскурзије и настава у природи 

- Извештај о самовредновању 

- Спровођење ИОП-а и предлагање облика сарадње у области инклузије 

- Активности представника Савета у Општинском сваету родитеља 

- Активности предвиђене Развојним планом школе 

- Резултати са такмичења 

- Сарадња са школом и локалном заједницом у организацији трибина 

- Анализа успеха и владање ученика на крajу сваког клaсификaциoнoг пeриoдa 

- Матурско вече ученика 8. разреда 

- Изборни предмети 

- Професионална оријентација 

- Завршни испит 

- Безбедност ученика у школи 

- Међународна сарадња са школом из Словеније 

- Пројекти Оснаживање породице и Минд уп 

- Хуманитарни родитељски фонд и разне акције 

- Анекс школског програма за 2020-2021- годину 

- Нови развојни план за период 2020-2025. Године 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА 

 

У школској 2019/2020. години Школски одбор је одржао 7 седница. 
На овим седницама разматрала су се врло важна питања и доношене одлуке везане за рад школе у 

претходном периоду , између којих су најбитније : 

1. Донео финансијски план и план јавних набавки. за 2020 . 

2. Донео план стручног усавршавања запослених у школској 2019/2020. 

3. Донео годишњи план рада за школску 2019/2020 . 

4. Усвојио извештај о раду школе и извештај о раду директора у претходној школској години 
као и извештај о самовредновању рада школе у школској 2018/2019. 

5. Донео следећа акта : Правилник о заштити података о личности; Правилник о спречавању 
сукоба интереса ;Правилник о поклонима и Измене и допуне Статута ОШ“Стеван 

Синђелић“. 

6. Разматрао финансијско пословање у претходном периоду и усвојио годишњи обрачун за 
2019. годину. 

7. Разматрао извештаје о успеху ученика на сваком тромесечју ,полугодишту и на крају 
школске године . 

8. Именовао чланове за Стручни актив за школско развојно планирање . 

9. Усвојио извештај о попису за 2019. 

10. Усвојио извештај о раду директора упрвомполугодишту шк. 2019/20. 

11. Усвојио Анексе Годишњег плана рада и Школског програма 
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12. Дао сагласност на избор уџбеника за школску 2019/20. 

13. Донео одлуке  о  издавању школског простора , праћење реализације те одлуке и 

финансијске користи за школу од тога . 

14. Донео одлуке о набавци опреме за неке учионице . 

15. Дао сагланост на предлог за организацију матурске вечери у школи. 

16. Разматрао и усвојио извештаје о раду тима за заштиту ученика од насиља , о реализацији 

пројекта професионалне оријентације , извештаја о раду ученичког парламента . 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НAСTAВНИЧKOГ ВEЋА 

 
Седнице Наставничког већа као најважнијег стручног органа школе водила је и припремала директорка школе 

у договору са помоћником директора, психологом и педагогом школе. У току ове школске године било је 11 

седница, с тим што су 3 одржане онлајн. 

 

СЕПТЕМБАР 
 

 Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора у школској 2018/19.години

 Разматрање и усвајање Извештаја о остварености Годишњег плана рада у школској 2018/19.

 години

 Разматрање и усвајање Извештаја о остварености Развојног плана школе у школској 2018/19. 

години

 Разматрање и усвајање Годишњег плана рада школе за 2019/20.год.

 Акциони план Тима за развојно планирање

 Разматрање и усвајање Извештаја о самовредновању за школску 2018/2019.годину и Плана

 рада Тима за самовредновање за школску 2019/2020.год.

 Разматрање и усвајање коначног Извештаја о стручном усавршавању запослених унутар

 школе и ван ње за 2018-2019. годину и Плана стручног усавршавања за школску

 2019/2020.год.

 Разматрање и усвајање предлога Тима за инклузију о реализацији свих ИОП-а и потребне

 додатне подршке ученицима (логопед,дефектолог,специјални педагог)

 Измена дестинација за екскурзије и наставу у природи.

 Анализа завршног испита

 

ОКТОБАР 
 

 Представљен начин организованог извођења деце из школе

 

НОВЕМБАР 
 

Анализиран успеха, изостанака и владања на крају претходног периода  

 Планирање самовредновања рада школе

ЈАНУАР  

 Прочитан извештај о редовном инспекцијском надзору
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 Подељена су задужења за организацију школске славе, новогодишњег вашара, као и

 Сајма науке.

 Разматран је календар такмичења, организација припреме ученика и дежурства наставника

 Реализована стручна тема „Нови протокол о посматрању часа“

 

ФЕБРУАР 
 

 Анализиран успех и владање ученика на крају I полугодишта

 Разматран полугодишњег Извештаја о остварености Годишњег плана рада школе

 Разматран полугодишњег Извештаја о раду директора

 Разматран полугодишњег Извештаја о реализованим активностима предвиђеним Развојним

 планом школе

 Разматран полугодишњег Извештаја Тима за инклузију

 Разматран извештаја о реализацији Професионалне оријентације

 Реализована стручна тема „Критеријуми при избору уџбеника“

 

 
АПРИЛ 

 Усвојени уџбеници за школску 2020/21.за први, трећи, шести и седми разред

 

 
ЈУН 

 
 Анализиран успеха и дисциплине ученика од 1.до 8.разреда

 Изабран Ђак генерације и носиоци Вукових и посебних диплома

 Организовани поправни и разредни испита за ученике од 1.до 8.разреда

 Одабрани изборни предмети за 1,4,5.и 8.(грађанско васпитање и верска настава) и слободне

 активности

 Урађен Анекс школског програма за 1, 3 , 7.и 8.разреда

 Организован завршни испит

 Утврђена реализације наставног плана и програма, редовне и изборне наставе и осталих

 облика образовно – васпитног рада

 Разматрани Извештај Тима за развојно планирање, самовредновање,стручно усавршавање и

 инклузију

 Урађена подела часова на одељења и остала задужења у оквиру 40. радне недеље

 Анализирани резултати такмичења

 Разматран нови Развојни план школе за период 2020 – 2023. године

 Разматрани извештаји о раду стручних и разредних већа и тимова

 Изабрани руководиоци стручних и разредних већа за 2020/21. годину

 Именоване одељењские старешине за први и пети разред

 Урађен нацрт Годишњег плана рада школе – задужења, планови

 Анализиран завршни испит
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AВГУСТ 
 

 Организација разредних испита, припремне наставе и комисија

 Предлози за Годишњи план рада школе

 Технолошки вишкови и потребе

 Анализиран је успех и владање ученика 1-8.разреда на крају школске 2019/20.год.

 Усвојен распоред за 2020/21.

 Усвојена 40-часовна радна недеља и подела задужења

 Усвојен План стручног усавршавања

 Усвојен предлог Плана рада школе

 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА 

 

 

 
У школској 2019/2020. године одржано је осам састанака Педагошког колегијума. 

Теме којима се колегијум бавио су следеће: 

1. Педагошки колегијум је усвојио план и програм рада Педагошког колегијума. Педагошки 

колегијум је усвојио предлог стручних тема за седнице наставничког већа. 

2. Колегијум је предложио и усвајио приоритетне задатке рада школе у 2019/2020.шк.год.на 

основу ГПРШ. 

3. Анализирали смо резултате завршног испита и предложене су мере за побољшање резултата. 

4. Педагошки колегијум се бавио доношењем Плана стручног усавршавања за 2019/2020. 

Колегијум је пратио остваривање Плана стручног усавршавања, који Тим за стручно 

усавршавање подноси квартално. Колегијум је једногласно усвојио извештај Тима за школску 

2019/2020.годину. 

5. Педагошки колегијум се бавио доношењем Плана за ИОП. Састанцима колегијума 

присуствују редовно и чланови Тима за ИОП, који детаљно извештавају о напредовању 

ученика који раде по овом плану. Колегијум се бавио и ревизијом планова, као и усвајањем 

нових. Колегијум је једногласно усвојио извештај Тима за школску 2019/2020.годину. 

6. Педагошки колегијум је пратио реализацију плана Тима за самовредновање у току школске 

године и једногласно усвојио извештај Тима за школску 2019/2020.годину. 

7. Колегијум је пратио реализацију Развојног плана школе. Састанцима колегијума присуствују 

редовно и чланови Стручног актива за Развојно планирање, који детаљно извештавају о 

остваривању акционог плана. Колегијум је једногласно усвојио извештај Стручног актива за 

школску 2019/2020.годину. Колегијум је разматрао Школски развојни план за период 2020- 

2025.године. 

8.  Анализирани су се извештаји о посећеним часовима у овом периоду и донете супрепоруке за 

унапређење квалитета наставе у односу на анализу посећених часова. 

9. Разматрани су извештаји свих стручних, разредних већа и тимова. Закључено је да су све 

планиране активности реализоване.  
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10. Педагошког колегијум је упознат са Извештајем о стручно-педагошком и инспекцијском 

надзору . 

11. Колегијум је ефикасно радио током периода рада „на даљину“, одржани су састанци на 

платформама гугл учионице и преко вајбер групе. Комуникација и одлучивање обављани су 

електронским путем. 

12. Дневни ред и реализација сваког састанка Педагошког колегијума је заведен и чува се у 

документацији школе. 
 

директор школе 

Биљана Нешковић 
 
 

 

РАЗРЕД : ПРВИ 

V РАЗРЕДНА ВЕЋА 

НАСТАВНИ ПЕРИОД : Прво и друго полугодиште школске 2019/2020. године 

РУКОВОДИЛАЦ : Биљана Капелети 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

4 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Деца у саобраћају“ Биљана Капелети, Јадранка 

Данојлић 
 
октобар 

„ Примери добре праксе за предмет 

Пројектна настава“ 

Јован 

Јовановић,Татјана 

Трипковић 

 
септембар 

„Народне игре и плесови у млађим 

разредима“ 

Оливера Лазаревић, Весна 

мирић 
 
децембар 

 
 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 
 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

  
Биљана Капелети, 

Јадранка Данојлић, 

Татјана Трипковић, 

Јован Јовановић 

 

 

 

 

Септембар 2019. 
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Полиција у служби грађана. 

Заједно против насиља. 

Предавање одржао 

школски полицајац 

Новембар 2019. 

 
Обележавање светског дана 

борбе против ХИВ-а 

 
Предавање одржали 

ученици осмих разреда 

 
Децембар 2019. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 
Свечани пријем првака 

 

Присуствовали сви 
прваци са учитељима и 

родитељима. 

Септембар 

2019. 

 
Дечја недеља—„Ботаничка башта“ 

 
Актив првог разреда 

Октобар 

2019. 

Дечја недеља Јесењи карневал“  
Актив првог разреда 

Октобар 

2019. 

Позоришна представа „Вила Лифтила“ Актив првог разреда  
новембар 

2019. 

Хуманитарна акција „Један пакетић, пуно 

љубави“ 

Актив првог разреда Децембар 

2019. 

Посета министра полиције нашој школи' Актив првог разреда Децембар 
2019. 

Новогодишњи вашар и хуманитарна акција 

„Срце Синђелића“ 

Активи 

разреда 

нижих Децембар 
2019. 

Сајам науке у нашој школи Активи 

разреда 

нижих Јануар 
2020. 

Светосавска приредба Актив првог разреда Јануар 2020. 

Биоскопска пројекција „Инвазија Медведа“ 
„Комбанк“ дворана 

Активи 
разреда 

нижих Октобар 
2019. 

 

Позоришна представа „Деда Мразе, не 
скрећи са стазе“ Културни центар „Владо 

ви 
разреда 

нижих Децембар 
2019. 
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Дивљан“   

 

Реализација излета, екскурзија 

 
Није било реализованих излета, нити екскурзија. 

 

РАЗРЕД : ДРУГИ 

 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ РАЗРЕДНОГ ВЕЋА 

 
 

НАСТАВНИ ПЕРИОД _2019/2020. 
 

РУКОВОДИЛАЦ Софија Милановић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

8 

РЕАЛИЗОВАНО 

8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

/   

/   

 

/ 
  

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

1.Свечана приредба поводом пријема првака Одељенско веће 02.09.2019. 

2. Изложба цвећа и животиња Одељенско веће 8. 10.2019. 

3. Јесењи карневал Одељенско веће 11.10.2019. 

4.Светски дан здраве хране Одељенско веће 16.10.2019. 

5.Промене око нас Годишња доба –дрво 

(школски плакат) 

2/1 и 2/3 еколошка 

секција 

Октобар 2019. 

6.ИНВАЗИЈА МЕДВЕДА НА СИЦИЛИЈУ- 
биоскопска посета 

Одељенско веће 30.10.2019. 

7.Ђачка песничка сусретања- учешће на 

општинском такмичењу 

2/2 13.11.2019. 

8.Бука загађивач кога не видимо (школски 

плакат) 

2/1 и 2/3 еколошка 
секција 

Новембар 
2019. 

9.Чекајући Деда Мраза- новогодишња 

представа 

Одељенско веће 17.12.2019. 
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10.Новогодишњи базар Одељенско веће 26.12.2019. 

11.Фестивал науке- ваздух 2/2 и 2/4 17.1.2020. 

12.Међународни Дан без дуванског дима 2/1 и 2/3 еколошка 
секција 

31.01.2020. 

13. Математичко такмичење Мислиша 2/1 -3 похвале 
2/2- 6 похвала 
2/4- 3. место- један 

ученик; 

2- Похвале 

 

14. Мале олимпијске игре и такмичење 

рецитатора - ученици су били пријављени. 

Због ванредног стања 

нису реализоване 

планиране активности. 

 

 

 
Реализација излета, екскурзија 

 

Није било реализованих излета, нити екскурзија због ванредне ситуације у земљи. 

 

 
РАЗРЕД: ТРЕЋИ 

НАСТАВНИ ПЕРИОД : 1.9.2019.-16.6.2020. 

 
РУКОВОДИЛАЦ :Славица Сретић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Како смањити насиље“ Славица Сретић, Ивана 

Солдо 
 
октобар 

„ Безбедност на инернету“ Јасмина 

Радиновић- 

Лукић, Горица 

Мијајловић 

 
новембар 

„Народне игре и плесови у млађим 

разредима“ 

Веће трећег разреда  
децембар 

 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 
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ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 
Формирање правилних радних 

навика, развијање пажње и 

концентрације код ученика трећег 

разреда ( предавање за родитеље) 

 
Веће трећег разреда 

 

 

 

 

Новембар 2019. 

 

“Смањење ризика и ублажавање 

последица од елементарних и 

других опасности” 

Предавање Црвеног крста Новембар 2019. 

 
Обележавање светског дана 

борбе противХИВ-а 

 
Предавање одржали 

ученици осмихразреда 

 
Децембар 2019. 

 

 
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 
Дечја недеља—„Ботаничка башта“ 

 
Веће трећег разреда 

Октобар 

2019. 

Дечја недеља Јесењи карневал“  
Веће трећег разреда 

Октобар 

2019. 

Позоришна представа „Вила Лифтила“ Веће трећег разреда  
новембар 

2019. 

“Ђоле поново у авантури” за прваке Славица Сретић 
Децембар 

2019. 

Хуманитарна акција „Један пакетић, пуно 
љубави“ 

Веће трећег разреда Децембар 
2019. 

Новогодишњи вашар и хуманитарна акција 

„Срце Синђелића“ 

Активи нижих 

разреда  

Децембар 

2019. 
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Сајам науке у нашој школи Активи нижих 

разреда 

Јануар 
2020. 

Светосавска приредба Веће трећег разреда Јануар 2020. 

Биоскопска пројекција „Инвазија Медведа“ 
„Комбанк“ дворана 

Активи нижих 

разреда 

Октобар 

2019. 

Позоришна представа „Деда Мразе, не 
скрећи са стазе“ Културни центар „Владо 
Дивљан“ 

Активи нижих 
разреда 

Децембар 
2019. 

 

 
Од 15.3.2020. активности предвиђене планом нису остварене у потпуности због увођења ванредног стања и рада на 

даљину. 

 

 
Реализација излета, екскурзија 

Није било реализованих излета, нити екскурзија 

 

 

РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ 

 
РАЗРЕД : IV 

РУКОВОДИЛАЦ : Александра Богдановић 

Број састанака разредног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

5 5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Народне игре у настави и ваннаставним активностима 
од I до IV разреда 

Мирић Весна 
Лазаревић Оливера 

децембар 

/ / / 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Адолесценција – пубертет и 

промене у периоду пубертета 

Учитељи четвртог разреда 
Мирић Весна,Максимовић 

Марина,Стаматовић Оливера,Јасмина 

Туловић 

 
октобар 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Приредба поводом школске славе Весна Мирић јануар 

Излет-Опленац ,Топола,Орашац,Крагујвац Веће четвртог разреда јун 

Најраспеванија одељенска заједница Марина Максимовић децембар 

 

Фестивал науке 
Марина Максимовић,Оливера 

Стаматовић,Александра 
Богдановић 

 

јануар 

Позориште Звездариште-школа „У цара Тројана козје уши“ Веће четвртог разреда фебруар 

Посета предшколаца Веће четвртог разреда 
Октобар, 

ануар 

Дечија недеља 
-Изложба цвећа и опрашивач 

-Изложба радова на тему „ Даправо свако -дете ужива лако“ 
-Јесењи карневал-„Јесења соната“ 

 
Веће четвртог разреда 

 
октобар 

„Новогодишњи вашар“  Веће четвртог разреда децембар 

Посета биоскопу-дечији филм Веће четвртог разреда октобар 

Посета позоришту Душко Радовић“Оливер Твист“-бесплатна Марина Максимовић новембар 
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представа Александра Богдановић  

Посета позоришту- новогодишња предтава Веће четвртог разреда децембар 

 

 
 

 

РАЗРЕД: ПЕТИ 

 

РАЗРЕД : ПЕТИ 

РУКОВОДИЛАЦ : Јована Татић 

 
Број састанака разредног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

5 5 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Предности и мане коришћења платформи у 
редовној настави 

Одељењске старешине 5. 
разреда 

мај 

 
ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

/ / / 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Сајма књига 
Неколико одабраних ученика 5. 
разреда и наставник српског језика 

Октобар 2019. 

Учешће на Фестивалу науке на Београдском 

сајму 

Више ученика 5. разреда уз 

предметне наставнике хемије, 

физике, биологије и информатике 

 

5-8.12.2019. 

Организована прослава Нове године у 
„Пионирском граду“ 

Већина ученика и одељењске 
старешине 5. разреда 

23.12.2019. 

Учешће у хуманитарним акцијама „Један 

пакетић - много љубави “ и „Срце Синђелића“ 

Сви ученици и одељењске 

старешине 5. разреда 

Децембар 
2019. и јануар 

2020. 

Учешће у свечаној приредби поводом Дана 

Светог Саве 

Чланови хора и драмске секције, уз 

наставнике српског језика и 
музичке културе 

 

27.1.2020. 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
Планиране организоване посете Сајма књига и Фестивала науке су изостале због проблема у 

организацији превоза ученика. 

Планирани излет, који је требало да буде реализован 21. маја 2020. (Београд - Смедерево – 

Виминацијум – Сребрно језеро – Београд) није изведен због ванредног стања у земљи. 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД 
У периоду одржавања наставе на даљину, сарадња између чланова Већа и четврта седница Већа 

(одржана 8. маја) су реализоване електронским путем (Viber, Google Classroom). 

 

 

 

РАЗРЕД: ШЕСТИ 

 

 РАЗРЕД : VI  2019/2020. 

РУКОВОДИЛАЦ : Радиславка Лакићевић Копања 

 Број састанака разредног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

5 5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

/ / / 

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ и УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Сида Ученици 8.разреда децембар 

Презентације о вршњачком насиљу Ученици 6.разреда децембар-јануар 

Презентације о употреби мобилног 

телефона у сврху провере у 

поступку оцењивања 

 

Ученици 6.разреда 

 

децембар-јануар 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Дечија недеља Ученици шестог 
резреда 

октобар 

Прослава Нове године у Пионирском граду Ученици шестог 

разреда 

29.12.2019. 

Учешће у приредби поводом Дана Светог Саве Ученици шестог 
разреда 

27.1.2020 

Учешће на Фестивалу науке Ученици 5.-8. разреда децембар 

Посета ИЦ Петница Ученици 5.-8. разреда 15.11.2019. 
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РАЗРЕД: СЕДМИ 

РАЗРЕД : СЕДМИ 

РУКОВОДИЛАЦ : Ирена Грбић 
Број састанака разредног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

5  5 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

/ / / 
 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

„Малолетничка деликвенција“ 
ПУ „Звездара“ (инспекторка Јована 

Јоковић) 
07.11.2019. 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи, посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Учешће на Фестивалу науке на Београдском сајму 
Више ученика 7. разреда уз предметне 

наставнике хемије, физике, биологије 
и информатике 

 

5-8.12.2019. 

Организована прослава Нове године у 
„Пионирском граду“ 

Сви ученици и одељењске старешине 
7. разреда 

23.12.2019. 

Учешће у хуманитарним акцијама „Један пакетић- 

много љубави “ и „Срце Синђелића“ 

Сви ученици и одељењске старешине 
7. разреда 

Децембар 2019. 
- јануар 2020. 

Учешће у свечаној приредби поводом Дана Светог 
Саве 

Чланови хора и драмске секције, уз 
наставнике српског језика и музичке 
културе 

 

27.1.2020. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА: 

Планиране организоване посете зоолошком врту и Фестивалу науке су изостале због проблема у 

организацији превоза ученика.Планирани излет, који је требало да буде реализован у мају 2020. (Београд – 

Ресавска пећина – Манастир Манасија – Водопад Лисине – Београд) није изведен због ванредног стања у 

земљи. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

У периоду одржавања наставе на даљину, сарадња између чланова Већа и четврта седница Већа су 
реализоване електронским путем (Viber, Google Classroom). 

 
 

РАЗРЕД: ОСМИ 

 
РАЗРЕД : ОСМИ 

РУКОВОДИЛАЦ : КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ РАЈКОВИЋ 

Број састанака разредног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

6 6 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 
   

 

ПРЕДАВАЊА ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ 

ТЕМА РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

/ / / 
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АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета Истраживачком центру Петница- 
манифестација „ Научни дан“ 

Већи број ученика 8.разреда 15.11.2019. 

Дан примирја-приредба у школи ученици 8.разреда 8.11.2019. 

Учешће на Фестивалу науке на Београдском 

сајму 

Више ученика 8. разреда уз 

пметне наставнике хемије, 

физике, биологије и информатике 

 

5-8.12.2019. 

Организована прослава Нове године у Сви ученици и одељењске 23.12.2019. 

„Пионирском граду“ старешине 8. разреда  

Учешће у хуманитарним акцијама „Један 

пакетић-много љубави “ и „Срце Синђелића“ 

Сви ученици и одељењске 

старешине 8. разреда 

Децембар 

2019. - јануар 

2020. 

Учешће у свечаној приредби поводом школске 
славе Светог Саве 

Чланови хора и драмске секције, уз 

наставнике српског језика и 

музичке културе 

 

27.1.2020. 

РЕАЛИЗАЦИЈА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА: 

Планиране организоване посете и екскурзија нису реализоване због ванредне ситуације у земљи. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

У периоду одржавања наставе на даљину, сарадња између чланова Већа се одвијала константно на 

виберу и електронским платформама. 

Предавање које је требало одржати на тему „ Професионалне оријентације“ није одржано због 

актуелне ситуације , као ни заједнички родитељски састанак у коме је требало дати информације 

везане за завршни испит. 
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VI СТРУЧНА ВЕЋА 
РАЗРЕДНА НАСТАВА 

 

 

 
 
 

НАСТАВНИ ПЕРИОД 01.09.2019. – 04.01.2020. 

 

РУКОВОДИЛАЦ: МАРИНА МАКСИМОВИЋ 
 

 
БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

5 

ПЛАНИРАНО 

5 

РЕАЛИЗОВАНО 

5 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

„Деца у саобраћају“ 
 

„ Примери добре праксе за предмет 

Пројектна настава“ 

 

„Народне игре и плесови у млађим 

разредима“ 

 

“Како смањити насиље” 

“Безбедност на интернету” 

 
 

“Народне игре и плесови у млађим 

разредима” 

Биљана Капелети, 

Јадранка Данојлић 

Јован 

Јовановић,Татјана 

Трипковић 

Оливера Лазаревић, 
Весна Мирић 

 

Славица Сретић, 

Ивана Солдо 

Јасмина 

Радиновић- 

Лукић, Горица 

Мијајловић 

Веће трећег разреда 

Оливера Лазаревић, 

Весна Мирић 

Октобар 

Септембар 

 

Децембар 

 
 

Октобар 

Новембар 

 
 

Децембар 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД 

И 

ОДЕЉЕ 
ЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

“Скуп. Елементи скупа”- 

обрада 

I/1 Биљана Капелети Октобар 

“Велико слово на почетку 
реченице. Тачка на крају 
реченица”-обрада 

I/3 Татјана Трипковић Октобар 

“Кретање облика у простору. 

Ветрењача”-обрада 

I/2 Јадранка Данојлић Новембар 

“Вода као растварач”-обрада I/4 Јован Јовановић Децембар 
 

 

Живимо здраво- пројектна 

настава 

 

Меримо време часовником 

II/1 

 
 

II/1 

Сања Лончар 

 
 

Сања Лончар 

Октобар 

 
 

Јануар 

Одређивање непознатог 

сабирка- утврђивање 
II/2 Софија Милановић Октобар 

Понашање у превозним 

средствима 

II/3 Татјана Лончаревић- 

Нитић 

Новембар 

Потврдне и одричне 

реченице 

II/4 Александра 

Горановић 

Октобар 

 

Оријентишемо се на 

географској карти Србије 
III/2 Јасмина Радиновић- 

Лукић 
Октобар 

Одузимање једноцифреног 

од троцифреног броја 
III/1 Ивана Солдо Октобар 

Речи које означавају време, 

место и начин вршења 

радње 

III/4 Горица Мијаиловић Децембар 

Новогодишње честитке III/3 Славица Сретић Децембар 

 

Збирне именице- обрада IV/4 Јасмина Туловић Септембар 

Бројеви 0 и 1 код сабирања 

и одузимања-обрада 

IV/2 Марина Максимовић Октобар 

Рељеф Србије-обрада IV/3 
 

Оливера Стаматовић Октобар 
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Новогодишњи украси- 

обрада 
IV/1 Весна Мирић Децембар 

 

 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Александра 

Горановић 

Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.2019 

Татјана Лончаревић- 

Нитић 

Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.20 

19 

 

Сања Лончар Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 
образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.20 

19 

 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 
 

 
АКТИВНОСТИ 

УЧЕСНИЦИ 
ВРЕМЕ 

Свечани пријем првака 

 

 

Свечана приредба поводом пријема првака 

Присуствовали сви 

прваци са  учитељима 

и родитељима 
 

Актив нижих разреда 

 
 

Септембар 

2019. 

Дечја недеља- “ Ботаничка башта” Актив првог разреда, 

трећег разреда 

Октобар 

2019. 

Дечја недеља- “Јесењи карневал” Актив првог, другог, 

трећег и четвртог 

разреда 

Октобар 

2019. 

Позоришна представа “Вила Лифтила” Актив првог 

разреда,трећег разреда 

Новембар 

2019. 

 

Хуманитарна акција “Један пакетић, пуно Актив нижих разреда Децембар  
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љубави”  2019. 

Посета министра полиције нашој школи Актив првог разреда Децембар 

2019. 

Новогодишњи вашар и хуманитарна акција 

“Срце Синђелића” 

Актив нижих разреда Децембар 

2019. 

Сајам науке у нашој школи Одељења I/4, II/2, II/4, 

IV/2, IV/3, IV/4 

(учествовали у 

извођењу огледа) 

Присуствовали 

предшколци и актив 

нижих разреда 

Јануар 

2020. 

Светосавска приредба Актив нижих разреда Јануар 

2020. 

Биоскопска пројекција “Инвазија медведа”- 

Комбанк дворана 

Актив нижих разреда Октобар 

2019. 

Позоришна представа “ Деда Мразе, не 

скрећи са стазе” Културни ценатр “Владо 

Дивљан” 

Актив нижих разреда Децембар 

2019. 

Изложба цвећа Актив млађих разреда Октобар 

2019. 

Светски дан здраве хране Одељенско веће 

другог разреда 

Октобар 

2019. 

Промене око нас- Годишња доба- дрво 

(школски плакат) 

Еколошка секција II/1 

и II/3 

Октобар 

2019. 

Ђачка песничка сусретања- Учешће на 

општинском такмичењу 

II/2 Новембар 

2019. 

Бука загађивач кога не видимо (школски 

плакат) 

II/1 и II/3 - еколошка 

секција 

Новембар 

2019. 

Међународни Дан без дуванског дима II/1 и II/3 - еколошка 

секција 

Јануар 2020. 

“Ђоле поново у авантури” (за прваке) III/3 Децембар 

2019. 

Ликовна радионица “Морско дно”- Како нам 

је било на мору 

Веће IV разреда Септембар 

2019. 

Дечја недеља: “Имам право на игру”- У 

гостима су нам били предшколци где смо 

имали час физичког васпитања. Уживали смо 

у штафетним играма за развој спретности, 

брзине и фине моторике 

Веће IV разреда 

 

 
 

 

Октобар 

2019. 

Дечја недеља: Књижевна радионица Веће IV разреда Октобар 
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  2019. 

Позоришна представа “Оливер Твист” Веће IV разреда Новембар 

2019. 

Биоскопска пројекција “Вилијева планета”- 

Комбанк дворана 

Веће III и IV разреда Октобар 

2019. 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које 

сматрате да треба истаћи; образложити ) 
 

 

 

 
 

 

СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 
НАСТАВНИ ПЕРИОД школска 2019/2020. 

 

РУКОВОДИЛАЦ Јована Миљковић 

 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

4 

РЕАЛИЗОВАНО 

3 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Поступање у случају насиља 
 

Тереза Моличник 
 

август 

 

Нови Правилник о оцењивању 

 

Дијана Манце 

 

август 

 

Нови протокол о посматрању часа 
 

Биљана Нешковић 
 

јануар 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Такмичарске игре 
 

II 2, II 4 
 

Невена Манојловић 
 

октобар 

 

Јесење играрије 

 

I 1 

 

Маја Радисављевић 

 

новембар 

 

Новогодишњи украси, 
ликовна радионица 

 

I 2 

 

Драгана Јовановић 

 

децембар 

 

Играмо и певамо, музичка 
радионица 

 

I 3 
 

Јована Миљковић 
 

децембар 
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Народне игре и плес 
 

II 1, II 3 
 

Оливера Лазаревић 
 

децембар 

Свети Сава- ликовна 
радионица 

 

I 4, I 3 

ДраганаМаксимовић, 
Јована Миљковић 

јануар 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

 

Јована Миљковић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 
учитеља 
Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Драгана Максимовић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 
традиција 

8 сати 

 

Друштво 

учитеља 

Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Драгана Јовановић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 

учитеља 

Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Маја Радисављевић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 

учитеља 

Београда 

 

3. 11. 2019. 

Оливера Лазаревић Народне игре у настави и 

ваннаставним активностима 

16 сати 

Друштво 

учитеља 

Београда 

23. и 24. 11. 

2019. 

 

 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 

Приредба поводом пријема првака 
 

Чланови Актива и 

ученици 

 

2. 09. 2019. 

Учешће на VI Учитељијади- надметању у 
спортским вештинама 

Јована  Миљковић, 

Драгана Максимовић, 
Драгана Јовановић, 
Маја Радисављевић 

 

20-22. 9. 2019. 

 

Дечија недеља 
 

Чланови Актива и 

ученици 

 

7-11. 10. 2019 

Изложба цвећа Чланови Актива и 

ученици 

8. 10. 2019. 

Спортске игре  

Чланови Актива и 

ученици 

 

9. 10. 2019. 

 

Јесењи карневал 
 

Чланови Актива и 

ученици 

 

11. 10. 2019. 

Посета библиотеци-галерији Бранко Миљковић Ученици разреда IV4 и 
учитељица у боравку 
Јована Миљковић 

11. 10. 2019. 

 

Обележавање Дана примирја Чланови Актива и 

учени 

 

8. 11. 2019. 

Садња платана у дворишту школе Чланови Актива и 20. 11. 2019. 
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 Ученици  

 

Новогодишњи вашар 
 

Чланови Актива и 
ученици 

 

26.12. 2019. 

Сајам науке Чланови Актива и 
ученици 

17. 1. 2020. 

 

Светосавска приредба 

 

Чланови Актива и 
ученици 

 

27.1. 2020. 

 

 
ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба 

истаћи; образложити ) 

У оквиру Дечије недеље, са слоганом „Да право свако-дете ужива лако“, организована је изложба радова 

ученика продуженог боравка, у холу школе. 

Стручно веће наставника у продуженом боравку, организовало је украшавање школског хола мотивима зиме, 

чиме је простор оплемењен и створена пријатна атмосфера за наступајуће школске догађаје, Новогодишњи 

вашар и школску славу, Светог Саву. 

Стручно веће наставника у продуженом боравку је учествовало и у хуманитарној акцији Црвеног Крста  „Један 

пакетић пуно љубави“, где су прикупљени пакетићи за децу без родитељског старања. 

 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: Стручно веће српског језика 

НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2019. до 16.06.2020. 

РУКОВОДИЛАЦ: Татјана Бањеглав 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 14 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Усаглашавање критеријума оцењивања Т.Бањеглав септембар 

Однос наставник-ученик Б.Пуповић октобар 

Актуелности са Репубичког зимског семинара В.Петровић-Зечевић фебруар 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

,,Песма о керуши“,С.Јесењин 6/4 Ј.Татић октобар 

,,Српска девојка“,народна 
песма 

8/1 Б.Пуповић децембар 

,,Марко Краљевић и Муса 
Кесеџија“,народна песма 

6/3 Т.Бањеглав децембар 

Синтагме 8/3 В.Петровић-Зечевић децембар 

,,Дечак и пас“,,Д.Киш 5/4  Николић јануар 

,,Избирачица“,К.Трифковић 6/2 Јелена Николић фебруар 

,,Кирија“,Б.Нушић 5/1 Јована татић март 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

 

 

 

 

 

 
 

Т.Бањеглав 

Републички зимски семинар Министарство фебруар 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство јун 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 40 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 32 

 

 

 

 

 

 

 
Б.Пуповић 

Дигитално учење-занимљивији 
час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

Развој дигиталних компетенција Гордана Поповић август 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 80 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 53,5 

 

 

 

 

 

 

 
В.Петровић Зечевић 

Републички зимски семинар Министарство фебруар 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство јун 

Дигитално учење-занимљивији 

час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 40 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 58  

Јелена Николић 
Обука за прегледање завршног 

испита из српског језика 
Министарство јун 
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Дигитално учење-занимљивији 

час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 42 

 

 

 

 

 

 

 
 

Јована Татић 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство Јун 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 8 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, уметничких, 

музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Посета школској библиотеци Т.Бањеглав,Ј.Татић,Ј.Николић септембар 

Посета Сајму књига Б.Пуповић октобар 

Приређивање школског часописа,,Синђа“ В.Петровић Зечевић новембар-мај 

Припрема и реализација програма поводом прославе 
Светог Саве 

Т.Бањеглав,Ј.Николић,Ј.Татић,В.Петровић 
Зечевић 

јануар 

Дан матерњег језика Ј.Николић,Ј.Татић фебруар 

Ђачка песничка сусретања Т.Бањеглав новембар 
   

   

   

 

СЕКЦИЈЕ: 

 

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 

часова 

Број ученика 

који похађају 

секцију 

 

Запажања 

 

Литерарно- 

рецитаторска 

 
Татјана Бањеглав 

 
24 

 
8 

Рад секције прекинут је због 
пандемије.Ученици су 

остваривали своје таленте 
шаљући саставе путем Едмода. 

 

Новинарска 

 

Јелена Николић 

 

24 
 

10 

Изузетна мотивисаност за 
индивидуални и групни рад који 

је прекинут услед избијања 
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    Пандемије 
     

     

     

     

 

Додатна запажања за секције: / 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

 
Предмет 

Име и 

презиме 
ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Књижевна 
олимпијада 

Катарина 
Вукашиновић 

Татјана 
Бањеглав 

3 
  

Књижевна 
олимпијада 

Маја Љубичић 
Татјана 

Бањеглав 
3 

  

Књижевна 

олимпијада 

Валентина 

Медић 

Весна 
Петровић 
Зечевић 

 

2 
  

Књижевна 

олимпијада 

 

Сара Кежман 
Весна 

Петровић 
Зечевић 

 

3 
  

Књижевна 

олимпијада 

 

Ана Лазовић 
Весна 

Петровић 
Зечевић 

 

2 
  

Песничка 
сусретања 

Катарина 
Вукашиновић 

Т.Бањеглав 2 
  

 
 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи; 

образложити ) 

У септембру су израђени годишњи планови редовне,допунске ,додатне наставе и слободних активности.Дати су предлози 
угледних часова.Испланирано је стручно усавршавање.Иницијални тестови су обављени.Т.Бањеглав је имала стручну 
тему:Усаглашаваљње критеријума оцењивања.Организована је посета школској бибилиотеци. 
У октобру је Ј.Татић одржала угледни час:,,Керуша“,С.Јесењин.Б.Пуповић је одржала стручну тему:Однос наставник- 

ученик.  
У новембру су одржани Песнички сусрети на којим је К.Вукашиновић 7/3 освојила 2.место. 

У децембру је Б.Пуповић имала угледни час:,,Српска девојка“у 8/1,а Т.Бањеглав:,,Марко Краљевић и Муса Кесецџија“ у 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Књижевна 
олимпијада 

Т.Бањеглав 2 2 
  

Књижевна 
олимпијада 

Б.Пуповић 2 1 
  

Књижевна 
олимпијада 

В.Петровић- 
Зечевић 

6 6 
  

Граматика Т.Бањеглав 14    

Граматика Б.Пуповић 2    

Граматика 
В.Петровић- 

Зечевић 
5 

   

Граматика 
Јелена 

Николић 
9 

   

Граматика Јована Татић 12    

Песничка 
сусретања 

Т.Бањеглав 5 1 
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6/3,а В. Петровић Зечевић:Синтагме у 8/3. 

У јануару су Б.Пуповић и Ј.Николић спремале приредбу за прославу Светог Саве. 

У фебруару је одржан Зимски републички семинар коме су присуствовале Т.Бањеглав и В.Петровић Зечевић.Одржано је и 

школско такмичење Књижевна олимпијада.Ј.Николић је имала угледни час,,Избирачица“,К.Трифковић.В.Петровић 

Зечевић је одржала стручно предавање :Актуелности Републичког зимског семинара. 

У марту је одржано општинско такмичење Књижевна олимпијада и школско такмичење у рецитовању.Ј.Николић и Ј.Татић 

су одржале предавање :Дан матерњег језика. 

У марту је проглашено ванреднон стање због пандемије .Прешло се на учење на даљину.Наставници су одабрали 

платформе на којим ће учити. 

У априлу је почело формативно оцењивање.Одабрали смо уџбенике за наредну годину.Затим смо прешли на сумативно 
оцењивање. 

У мају смо ускладили критеријуме за оцењивање и извршене су припреме за завршнин испит за ученике осмог разреда. 

У јуну је одржан завршни испит из српског језика.Извршена је анализа реализације наставних активности,анализа успеха 

ученика који су радили ои ИОП-у.Извршена је подела часова за 2020/2021..Изабран је нови руководилац 

актива:М.Маринковић. 

 

МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2019. до 16.06.2020. 

РУКОВОДИЛАЦ: САЊА НИКОЛИЋ 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

11 9 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Прилагођавање  и усаглашавање метода за 
одвијање наставе на даљину 

Чланови већа Април 2020. 

 

 
 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

ЛЕДНИ ЧАС: Брзина 

светлости у различитим 

срединама. Преламање 

светлости. Тотална 
Рефлексија 

 

8/4 
Саша Шуњеварић 23.10.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Историјски подаци и идеја 

за настајање Питагорине 
Теореме 

7/2 Александра Медић 02.10.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 

Упоређивање целих 

бројева 

6/2 Сања Николић 16.09.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Површина призме 

8/3 Огњен Нинчић 

 
27.11.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Централна симетрија 

5/3 Милица Пантелић, 25.10.2019. 
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УГЛЕДНИ ЧАС: 
Примена пропорције на 

поделу у датој размери 

7/1 Сања Николић 13.03.2020. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Сила потиска у 
течностима и гасовима. 

Архимедов закон и његова 
примена 

7/4 Саша Шуњеварић 03.03.2020. 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 
одржавања 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Стефан Поповић 

Обука  наставника 
информатике   и 
рачунарства за наставу у 7. 
и 8. разреду  основног 
образовања и васпитања 8 
сати 

ЗУОВ 13.10.2019. 

Десета међународна 

конференција 3К 
8 сати 

Гимназија“Исидора 

Секулић“ Нови Сад 

01.-02.11.2019. 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 16 сати 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Сања Николић 

Програм  обуке за 
запослене у образовању- 
дигитална     учионица- 
дигитално   компетентан 

наставник-увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних    образовних 
материјала 19,5 сати 

ЗУОВ 28.08- 
17.09.2019. 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 36 
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Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

 

 

 

 
 

 

 
Александра Медић 

Настава орјентисана ка 
исходима учења 24 сата 

ЗУОВ Октобар 2020 

Дигиталноучење- 
занимљивији час и трајније 

знање 34 сата 

Удружење физичара 

Омега Ниш 

Март 2020. 

Онлајн 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 58 

 
 

 

 
 

 
 

Огњен Нинчић 

   

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

 
 

 

 
 

 
 

Милица Пантелић 

   

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

 

 
Саша Шуњеварић 
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Број сати стручног усавршавања у установи: 36 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, уметничких, 

музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Школско такмичење из математике 71 ученика 07.11.2019. 

Школско такмичење из физике 30 ученика 27.12.2019. 

Фестивал науке Стефан Поповић, 

Милица 

Пантелић,Александра 

Медић 
и ученици 

Децембар 

2019. 

Петница стручна посета Стефан Поповић, 
и ученици 

Октобар 
2019. 

Општинско такмичење из математике 27 ученика 07.12.2019. 

Такмичење „Мислиша 2020“ 104 ученика 12.03.2020. 

Градско такмићење из математике 5 ученика 07.03.2020. 

Општинско такмичење из физике 15 ученика 23.02.2020. 

Градско такмићење из физике 8 ученика 14.03.2020. 
 

СЕКЦИЈЕ: 

 
 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 

реализованих 
часова 

Број ученика 

који похађају 
секцију 

 

Запажања 

     

Додатна запажања за секције: 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 
Предмет 

Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења – учешће 

школско општинско окружно Републичко 

Математика 
Александра 

Медић 
8 5 1 / 

Математика 
Огњен 

Нинчић 
8 4 / / 

Математика 
Милица 

Пантелић 
4 2 1 / 

Математика Сања Николић 7 3 / / 

физика 
Саша 

Шуњеварић 
25 

 
12 2 / 

физика Стефан 5 3 2 / 
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 Поповић     

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

 
Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно Републичко 

математика 
Богдан 

Кокановић 
Милица 

Пантелић 
1. похвала / 

математика 
Никола 

Стојановић 
Огњен 

Нинчић 
2. / / 

математика Тадија Симић 
Александра 

Медић 
3. Похвала / 

 

физика 
 

Тадија Симић 
Саша 

Шуњеварић 

 

1. 
 

3. 
Имао 

пласман-није 
одржано 

физика Немања 
МАксић 

Саша 
Шуњеварић 

1. 2. / 

физика Јована 
Иванковић 

Стефан 
поповић 

1. 3 / 

физика 
Денис Хаджић 

Саша 
Шуњеварић 

2. / / 

физика 
Маја Арсић 

Саша 
Шуњеварић 

2. / / 

физика ПАвле 
Булатовић 

Саша 
Шуњеварић 

2. / / 

физика Лана 
Стаменковић 

Стефан 
Поповић 

2. 3. / 

физика 
Маја Љубичић 

Саша 
Шуњеварић 

2. / / 

физика Никола 
Стојановић 

Саша 
Шуњеварић 

3. / / 

физика 
Никола Зец 

Саша 
Шуњеварић 

3. / / 

 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба истаћи; 

образложити ) 

 

Припрема ученика осмог разреда за завршни испит почела је у току првог полугодишта. За време одвијања наставе на 

даљину, 23.4.2020. године одржана је онлајн проба завршног испита, након чега је урађена анализа задатака са ученицима. 

Дана, 2.6.2020. урађен је још један пробни тест из математике који су ученици решавали у школи. Припремна настава за 

полагање завршног испита одвијала се у школи од 3. до 16. јуна 2020. године уз поштовање свих прописаних мера 

безбедности. Полагању завршног теста ученици су приступили 18.6. према унапред утврђеном плану. 

По преласку на наставу на даљину 17.03.2020. одржана је 8. седница стручног већа онлине на којој је вођен разговор о 

прилагођавању наставе и њених метода истој, обучености наставника и ученика, као и о техничким проблемима са којима 

се суочавају ученици и њихови родитељи 
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СТРАНИ ЈЕЗИЦИ  

 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА:  СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2019. до 16.06.2020. 

РУКОВОДИЛАЦ: Радмила Свитлица                        

  

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

14 14 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ  СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Формативно оцењивање у функцији вредновања 
остварености жељених исхода 

Ирена Грбић Септембар 

   

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 

ОДЕЉЕЊЕ 
РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

    

A Christmas Carol 8.разред Драгана Тијанић Борић Децембар 

Story A Christmas play 2.разред Ирена Грбић Децембар 

Tiere-обрада 5.разред Сандра Кнежевић Новембар 

Verb-haben- Satzfrage        5.разред   Радмила Свитлица          Новембар 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

Радмила Свитлица 

Дигитална учионица 19,5 Зуов Мај 2020 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 17 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

Драгана Тијанић Борић 

0   
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Број сати стручног усавршавања у установи: 17 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

Ирена Грбић 

Дигитално учење занимљивији 

час и трајније знање  34 

Удружење 

физичара „Омега“ 

Ниш 

2.03.-30.03 

Учимо креативно градимо 

партнерства.Квалитетнији рад 

са ученицима и њиховим 
родитељима    1 

Клет друштво за 

развој образовања 
20.02.2020 

Подршка ученицимау оквиру 

програма професионалне 

орјентације и транзиције у 

средњу школу.  1 

Подружница 

педагога основних 

школа 

Јужнобанатског 

округа 

15.05 2020 

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 18 

Број сати стручног усавршавања ван установе: 36 

Драгана Миленковић 

Дигитална учионица 19,5 Зуов Мај 2020 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи:0  

Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

 

 

 

Сандра Кнежевић 

Дигитална учионица 19,5 Зуов Аугуст 2020. 
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Број сати стручног усавршавања у установи:17  

Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – 

културних, уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Припрема ученика и учешће у међународном 

такмичењу из енглеског језика HIPPO 2019 
ученици 

Децембар-

Март 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

СЕКЦИЈЕ: 

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 
реализованих 

часова 

Број ученика 
који похађају 

секцију 

Запажања 

     

     

     

     

     

     

 

Додатна запажања за секције: 

 

 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 
Име и презиме 

наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Енглески 

језик 

Драгана 

Тијанић Борић 
 1 1  

      

      

      

      

 

НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД:  

 

(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да 

треба истаћи; образложити )  
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ХЕМИЈА И БИОЛОГИЈА 

 
НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА: БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2019. до 16.06.2020. 

РУКОВОДИЛАЦ: Весна Сретић 

 

Број састанака стручног већа 

ПЛАНИРАНО РЕАЛИЗОВАНО 

10 14 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

“Нови протокол о посматрању часа” Биљана Нешковић 16.01.2020. 

„Избор уџбеника“ Влада Миљковић 26.2. 2020. 
 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Калцијум-својство и 
примена 

8-1 Вера Љубисављевић 5.11.2019. 

Ендокрини систем 
човека 

7-2 Весна Сретић 8.1.2020 

Живот у шуми 5-4 Снежана Петруновић 26.2.2020. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и броати Организатор 
Време 
одржавања 



57 
 

 

 

 
Вера Љубисављевић 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

Завода за 
унапређивање 

образовања и 
васпитања 

 
Мај 2020. 

 

Дигитална учионица 
Завода за 
унапређивање 

образовања и 
васпитања 

 
Јун 2020. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 33 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 41,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Снежана Петруновић 

 

 
Образовна академија 

Акредитовани  

20.2.2020. 
стручни скуп 
Издавачке куће 
Kllet, Нови 

Логос, Фреска 
Комуникација и изградња Друштво  

14.2.2020. социјалих односа између учитеља Новог 

актера образовног процеса Сада 

 
Како подстаћи скривене 
потенцијале ученика 

Акредитовани  
 

26.2.2020. 
вебинар, 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
Управљање временом у 
циљу организације часа 

Акредитовани  
 

12.3.2020. 
вебинар, 

Издавачке куће 
Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

Дигитално учење, Удружење  

28.4.2020. занимљивији час и трајније физичара 

Знање „Омега“ Ниш 

Дигитална учионица 
Завода за 
унапређивање 
образовања и 

 
Јун 2020. 

васпитања 

Број сати стручног усавршавања у установи: 76 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 64,5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Весна Сретић 

 
Образовна академија 

Акредитовани 

стручни скуп 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
 

20.2.2020. 

 
Како подстаћи скривене 
потенцијале ученика 

Акредитовани 

вебинар, 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
 

26.2. 2020. 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 

учења 

Завода за 

унапређивање 
образовања и 
васпитања 

 
Мај 2020. 

Дигитална учионица 

 

Завода за 

унапређивање 

образовања и 
васпитања 

 
Јун 2020. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 47,5 
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ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, уметничких, 

музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ 
УЧЕСНИЦИ 

ВРЕМЕ 

Обележен је међународни Дан очувања озонског 
омотача 

Снежана Петруновић и 
ученици шестих разреда 

16.09.2019. 

Презентацијом Чувара природе обележен је Дан 
чистих планина. 

Снежана Петруновић и 
ученици шестих разреда 

26.09.2019. 

Обележен је Дан животиња изложбом биљака и 
животиња које су у непосредној вези са биљкама, 

као опрашивачи, биљоједи, паразити али и 

инсективорне биљке. 

Снежана Петруновић, 

Јелка Вујић 

8.10.2019. 

Обележен је Дан правилне исхране Снежана Петруновић, 
Јелка Вујић 

16.10.2019. 

Дан екологије Јелка Вујић 1.11.2019. 

Месец рециклаже, тако да се школа у новембру 
укључила у заједнички пројекат Градске чистоће 
и општине Звездара 

Вера Љубисављевић, 

Јелка Вујић 

Новембар 

2019. 

Школски пројекат „Растимо заједно“ Снежана Петруновић, 

Јелка Вујић, ученици 

22.11.2019. 

Обележавање дана борбе против СИДЕ, 
вршњачка предавања 

Јелка Вујић, ученици 
осмог разреда 

1.12.2019. 

Учешће на 12. Међународном фестивалу науке у 

Београду 

Снежана Петруновић 2.12.- 
5.12.2019. 

Фестивал Науке организован у холу школе Вера Љубисављевић, 

Снежана Петруновић 

17.1.2020. 

Припрема и реализација школског такмичења из 

хемије 

Вера Љубисављевић 26.12.2019. 

Припрема и реализација школског такмичења из 
биологије 

Весна Сретић, 
Снежана Петруновић 

26.2.2020. 

Учешће на општинском такмичењу из хемије Вера Љубисављевић  

Учешће на општинском такмичењу из биологије Весна Сретић, 

Снежана Петруновић 

15.3.2020. 

Обележавање 22.марта- Дана вода (онлине) Весна Сретић, 

Снежана Петруновић 

22.3.2020. 

Обележавање светске акције „Сат за планету 

Земљу“ (онлине) 

Весна Сретић, 

Снежана Петруновић 

28.3.2020. 

Обележавање Дана планете 22.4.2020. (онлине) Весна Сретић, 
Снежана Петруновић 

22.4.2020. 

Обележавање Дана биодиверзитета 22.5.2020.  
(онлине) 

Весна Сретић, 

Снежана Петруновић 

22.5.2020. 



59 
 

Све активности предвиђене Планом у првом полугодишту су реализоване, осим посета фестивалу Ноћ 

истраживача, Ботаничкој башти и Јавном акваријуму и тропикаријуму јер се чекао нови Правилник о 
студијским посетама. 

Од 15.3.2020. активности предвиђене планом нису остварене у потпуности због увођења ванредног стања и 

рада на даљину. 

 

СЕКЦИЈЕ: 

 

 

Име секције 
Име и презиме 

наставника 

Број 
реализованих 

часова 

Број ученика 
који похађају 

секцију 

 

Запажања 

 
 

Биолошка 
секција 

 
 

Снежана 
Петруновић 

 

 
20 

 

 
30 

Ученици су са предметним 

наставником обележили 

значајне датуме, док 

планирани излети нису 

реализовани због ванредног 
стања. 

Еколошка 

секција 

Јелка Вујић, 

Весна Сретић 

 

18 

 

25 
У зависности од теме ученици 

бирају да ли ће присуствовати 
часовима 

 

Додатна запажања за секције: У наредној години објединити биолошку и еколошку секцију 

УСПЕХ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

 

 
 

 

 

 
НАГРАДЕ НА ТАКМИЧЕЊИМА: 

 

 
Предмет 

Име и 

презиме 

ученика 

Име и презиме 

наставника 

Успех на такмичењу – уписати награду 

општинско окружно републичко 

Хемија 
Павле 

Јовановић 
Вера 

Љубисављевић 
3.место 

Пласман на 
окружно 

 

Хемија Андрија Илић 
Вера 

Љубисављевић 
1.место 

Пласман на 
окружно 

 

Хемија 
Ана 

Јаковљевић 
Вера 

Љубисављевић 
2.место 

Пласман на 
окружно 

 

Хемија 
Лана 

Стаменковић 
Вера 

Љубисављевић 
1.место 

Пласман на 
окружно 

 

Хемија 
Иванковић 

Јована 
Вера 

Љубисављевић 
2.место 

Пласман на 
окружно 

 

Хемија 
Мунишић 

Дуња 
Вера 

Љубисављевић 
3.место 

Пласман на 
окружно 

 

Биологија Андрија Илић Весна Сретић 2. место 
Пласман на 

окружно 
 

 
 

 
Предмет 

Име и презиме 
наставника 

Број ученика на одређеним нивоима такмичења - учешће 

школско општинско окружно републичко 

Хемија 
Вера 

Љубисављевић 
10 9 

  

Биологија Весна Сретић 16 8   

 



60 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ: 

Израда и излагање дидактичких материјала: 
1. Модел ћелије - ученици 5.разреда 
2. Заштита озонског омотача - пано плакат ученика 6.разреда 

3. Пирамида правилне исхране - модел ученика 6.разреда 
4. Смањимо бацање хране - пано пројекат ученика 5.разреда 
5. Стабло живота – модел ученика 5.разреда 
Наставнице биологије са ученицима петих и шестих разреда. 

 

Пројекат „Маркирање биљака у школи и школском дворишту“ није у потпуности одрађен, са радом ће 

се наставити у септембру месецу. 

 
 

ИСТОРИЈА И ГЕОГРАФИЈА 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА : Историја - географија 

НАСТАВНИ ПЕРИОД септембар 2019 – јун 2020 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Јован Драгићевић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

10 

РЕАЛИЗОВАНО 

10 

Напеомена: Део стручних већа због наставе на даљину одржан је преко Вибер-а. 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 

 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

Имплементација образовних стандарда у 

глобалним плановима географије и историје 

Чланови стручног већа септембар 

Koрелација наставних предмета и 

усклађивање критеријума оцењивања 

Чланови стручног већа децембар 

Разговор о минимуму знања за 
задовољавајућу оцену и усклађивање 

критеријума оцењивања 

Чланови стручног већа фебруар 

Разговор о текућим проблемима у настави Чланови стручног већа фебруар 

Одабирање уџбеника који ће се користити у 
2020/21.години 

Чланови стручног већа фебруар 

Анализа реализације наставних и 
ваннаставних активности на крају школске 

године 

Анализа успеха ученика који су радили по 
ИОП-у и планирање за наредни период 

Дискусија и предлози који би ушли у 

Развојни план школе за унапређење наставе 

историје и географије у наредном 
вишегодишњем периоду 

Чланови стручног већа јун 
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РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Хуманизам и ренесанса седми Александра Јелић 09.2019. 

Оријентација у простору шести Стеван Роксандић 10.2019. 

Словени и њихово 

досељавање на Балкан 

шести Владан Миљковић 10.2019. 

Стене пети Јован Драгићевић 12.2019. 

Део угледних часова није одржан због ванредног стања. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и 
наставника 

презиме Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Јован Драгићевић Дигитална учионица ЗУОВ 08.2019. 

 Нови протокол о посматрању 
часа 

Биљана 
Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Владан Миљковић Дигитална учионица ЗУОВ 08.2019. 
 Microsoft   

 Нови протокол о посматрању 

часа 

Биљана 

Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Aлександра Јелић Нови протокол о посматрању 
часа 

Биљана 
Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

 

Стеван Роксандић 
Нови протокол о посматрању 

часа 

Биљана 

Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Aлександра Јелић Имплементација Office-a 365 

у органиазцији рада школе. 

Друштво 

учитеља 

Београда 

2.2020. 

Aлександра Јелић Стручни скуп – нове теме у 

историографији – оквири и 

циљеви примене у настави 
историје. 

Филозофски 

факултет 
 
 

2.2020. 

Стеван Роксандић Дигитално учење – 
занимљивији час и трајније 
знање 

Удружење 
физичара 
Ниш 

 

Омега 
3.2020. 

Aлександра Јелић  

Дигитално учење – 

занимљивији час и трајније 

знање 

Удружење 

физичара 

Ниш 

 

Омега 
3.2020. 

Стеван Роксандић Обука за реализацију нових 

програма наставе 

оријентисаних ка исходима 
учења. 

ЗУОВ 5.2020. 

Јован Драгићевић Обука за реализацију нових 

програма наставе 

оријентисаних ка исходима 
учења. 

ЗУОВ 5.2020. 

Стеван Роксандић Дигитална учионица 
 

ЗУОВ 5. и 6. 2020. 

Александра Јелић Дигитална учионица ЗУОВ 5. и 6. 2020. 
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ТАКМИЧЕЊА - На општинском такмичењу из историје које је одржано 15. марта, постигнути су следећи 

резултати: 

- Николина Илић 7/1 – 3. место 

- Катарина Вукашиновић 7/3 – 2. место 
- Бојана Карапанџић 7/4 – 2. место 

Општинско такмичење из географије није одржано због увођења ванредног стања. 

 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА – Припремна настава за ученике 8. разреда из истроије и географије, одржавана је 

путем платформи за учење на даљину 

 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ – Сви чланови већа учестововали су у реализацији пријемног испита као дежурни 

наставници током тестова из српској језика и математике. 

 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

 
 

Планиране активности нису одржане због увеђења ванредног стања. 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да  треба 

истаћи; образложити ) 

 

 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА И ИНФОРМАТИКА И 

РАЧУНАРСТВО 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА –Техника и технологија, Техничко и информатичко образовање 

,Информатика и рачунарство 

6 НАСТАВНИ ПЕРИОД од 1.09.2019. до 16.06.2020. 

 

РУКОВОДИЛАЦ _Дејан Радоњић 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 
6 

РЕАЛИЗОВАНО 

6 

 

РЕАЛИЗОВАНЕ СТРУЧНЕ ТЕМЕ: 

 
НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Пројектни задатак ( реализација ) Радиславка Лакићевић 
Копања 

Септембар 

Ученичке задруге Станика. Бташњевић Новембар 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
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                                РЕАЛИЗАЦИЈА 

УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни час (техника и 

технологија) – Врсте 

линија, формати папира и 
цртање скице 

 

V-3 
Радиславка Лакићевић 
Копања 

(техника и 

технологија) 

 

21.11.2019. 

Угледни час 
(информатика) - Рад са 

текстом (угледни час) 

 

V-1 
Радиславка Лакићевић 
Копања 
(информатика) 

 

30.09.2019. 

Огледни час (техника и 
технологија) 

VI/4(два часа) Станика Брашњевић 28.10.2019. 

 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

 

Станика Брашњевић 

Усаглашавање оцењивања 

ученика 

 

 

1-Извођење огледног часа 

(реализатор) 

 
2. Реализација хоризонталне 

еваулације 

Посета угледним часовима 

 
 

3. Усаглашавање оцењивања 

ученика 

 

 

 

 

4. Фестивал науке 

(дежурство) 

 

 

5. Стручна посета ИЦ 

Петница (8 бодова) 

 
6. Презентација уџбеника 

7. Разред-Вулкан знање 

(1 бод) 

 
7.Презентација уџбеника 
за 7. Разред- М&Г Дакта (1 
бод) 

Станика 
брашњевић 

 

 

Станика 

Брашњевић 

 
 

Дискусија 

/анализа 

Актив 

 

 

 

Сајам 

 

 

 

Петница 

Хотел ИН 

 

Ош,,Дринка 
Павловић 

. 
Септембар, 

октобар 

 

 

20) сати 

 
 

26.11.2019. 

26.12.2019. 

(2 сата) 

 
 

Септембар 

Октобар 
Новембар 

Децембар 

(2 .сата) 

 
 

30.11.2019 

до2.12.2019. 

( 8 бодoва) 

 
 

15.11.2019. 

(8) бодоба. 
 

5.12.2019. 

(1)бод 

 
 

24.12.2019. 
(1.)Бод 
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 8.Презентација уџбеника Дом синдиката  

За 7-ти разред Нови Логос  20.2.2020. 

 

9.Презентација уџбеника за 

 

Домсиндиката 

(1.бод) 

6-ти разред Клет  20.2.2020. 

  
Ош,,Стеван 

(1. бод) 

10.Нови протокол о Синђелић 16.1.2020. 

посматрању часа-Биљана  (1) бод 

Нешковић (1 бод)  

Ош,,Стеван 
 

11. Критеријуми при Синђелић 26.02.2020. 

избору уџбеника   

(1 бод)  

Ош,,Стеван 
 

(19,5)бодоа 

11.Наставник-увођење Синђелић,,  

електронских уџбеника и   

дигиталнихобразовних   

материјала.  
 

Онлајн 

 
 

28.4.2020. 

12.Дигитално учење-  (34) бода 

занимљивији час и   

трајније знање   

Број сати стручног усавршавања у установи ( 48 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе ( 53,5 ) 
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Дејан Радоњић 
 

Реализација хоризонталне 

 

Дискусија 

 

26.11.2018. 

еваулације(2 бода) /анализа (2 сата) 

Посета угледним часовима 0ш,,Стеван 
 

(2 бода) Синђелић,,  

Септембар 

.Усаглашавање оцењивања Актив Октобар 

ученика (2 бода)  Новембар 
  Децембар 
  (2 .сата) 

Презентација уџбеника за7-и ИН хотел 05.12.2019. 
разред –Вулкан знање   

(1 бод)   

13.Фестивал науке XIII фестивал 06.12.2019 

(дежурство) (8 бодова) науке Београд,  

 Сајам  

Презентација уџбеника ОШ „Дринка 24.12.2019. 

МиГ Дакта(1 бод) Павловић“  

,,Нови протокол о ОШ ,,Стеван 16.01.2020. 

посматрању часа,“ Синђелић“  

реализатор Биљана   

Нешковић, (1 бод)   

Презентација уџбеника Дом синдиката 20.02.2020. 
За 7-ми разред Нови Логос   

(1 бод)   

Презентација уџбеника за 7- Дом синдиката 20.02.2020. 

ми разред Клет(1 бод)   

 

Критеријуми при избору 
 

ОШ ,,Стеван 
 

26.02.2020. 

уџбеника-Влдан Миљковић(1 Синђелић“  

бод)   

 Интерфејс, роботика и 
предузетништво у настави , 

кат. бр.807 – С.Попов (8 

бодова) 

ОШ ,,Јосиф 

Панчић“ 

09.11.2019. 

Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

(19,5 бодова) 

Програм се 

изводи путем 
Интернета 

25.05.2020 

Број сати стручног усавршавања у установи ( 20 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе ( 27,5 ) 

 
 

Радиславка 

Лакићевић Копања 

 

Усаглашавање оцењивања 

ученика (2 бода) 

 

Актив 
 

Септембар 
Октобар 

Новембар 

Децембар 

Заштита од насиља- Тереза 
М.  

0Ш ,,Стеван 
Синђелић“ 

26.08.19. 

Нови правилници о 0Ш ,,Стеван 26.08.19. 
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 оцењивању- Дијана Манце 
 

Извођење-реализатор 

Угледни час (информатика) 

( 10 бодова) 
 

Посета угледним часовима 

( 2 бода) 
 

Реализација хоризонталне 
еваулације ( 2 бода) 

 
 

Стручна посета ИЦ Петница 
(8 бодова) 

 

Извођење-реализатор 
Угледни час 

(техника и технологија) 

( 10 бодова) 
 

Презентација уџбеника за 7. 
Разред-Вулкан знање 

(1 бод) 

 
 

13.Фестивал науке 
(дежурство) ( 8 бодова) 

 

 

Презентација уџбеника 

за 7. Разред- М&Г Дакта 

(1 бод) 
 

Нови протокол о посматрању 

часа-Биљана Нешковић (1 

бод) 
 

Презентација уџбеника 

За 7-ми разред Нови Логос(1 
бод) 

 
 

Презентација уџбеника за 7- 
ми разред Клет(1 бод) 

 
Критеријуми при избору 

уџбеника-Влдан Миљковић(1 
бод) 

Синђелић“ 
 

Радиславка 

Лакићевић- 

Копања 

 
 

0Ш ,,Стеван 
Синђелић“ 

 

Дискусија 

/анализа 

 
 

ИЦ Петница 

 
 

1.Радиславка 

Лакићевић- 

Копања 

 
 

ИН хотел 

 

 

 

XIII фестивал 

науке Београд, 

Сајам 

 
 

ОШ „Дринка 

Павловић“ 

 

 

ОШ ,,Стеван 

Синђелић“ 

 
 

Дом синдиката 

 

 

Дом синдиката 

 

ОШ ,,Стеван 

Синђелић“ 

 
 

30.09.2019. 

 

 

 

28.10.2019. 

 
 

31.10.2019. 

 

 

15.11.2020. 

 
 

21.11.2019. 

 

 

 

05.12.2019. 

 

 

 

06.12.2019. 

 

 

 

24.12.2019. 

 

 

 

16.01.2020. 

 
 

20.02.2020. 

 

 

20.02.2020. 

 
 

26.02.2020. 

 Интерфејс, роботика и 

предузетништво у настави , 

кат. бр.807 – С.Попов (8 

бодова) 

 
 

Дигитално учење – 
занимљивији час и 
трајније знање , ИКТ 

ОШ ,,Јосиф 

Панчић“ 

 

 

 

 

програм се 
изводи путем 

09.11.2019. 

 

 

 

 

 
26.02.2020. 
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 семинар , он лине , кат.бр, 

430 (34 бода) 

Интернета  

 

 

25.05.2020. 

 
Дигитална 

учионица/дигитално 

компетентан наставник 

(19,5 бодова) 

програм 

изводи 

Интернета 

се 

путем 

Број сати стручног усавршавања у установи ( 48) 

Број сати стручног усавршавања ван установе ( 61,5) 

 

Стефан Поповић 
 
 

Усаглашавање 

ученика 

 
 

оцењивања 

 
 

Актив 

 
 

Септембар 

Октобар 

Новембар 
Децембар 

(2 бода) 

 

Реализација 

еваулације 

 

хоризонталне 
 

Дискусија 
/анализа 

 

. 
( 2 бода) 

 

 

 

 

12.Фестивал науке 

(координатор поставке) 

 

 

 

 

XIII фестивал 

науке Београд 

 

Број сати стручног усавршавања у установи ( ) 
Број сати стручног усавршавања ван установе ( ) 

    

 

 
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 

уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 
Полагање испита за лиценцу  Лакићевић Копања Р. 25.10.2019. 

Прослава Нове године Брашњевић С. 23.12.2019. 
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 Лакићевић Копања Р. 
Поповић С. 

 

Фестивал науке Поповић С. 17.01.2020. 

Школска слава Актив 27.01.2020. 

   

 

 

НАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба 
истаћи; образложити ) 

 Станика Брашњевић 
 

1. Секција: Саобраћајна 

У току године 12 ученика од петог до осмог разреда је било укључено у рад секције.  
Због преласка на онлајн наставу такмичења нису одржана ове године. Планирани број часова је 

Наставник 

Станика Брашњевић 

 

 Дејан Радоњић 
 

1. Секција: Ракетно и авиомоделарство 

Одржано 20 часова. Број ученика који похађају наставу је од 2 до 6. 

 
 

 Радиславка Лакићевић Копања 
 

1.Секција: Аутомоделарство 

 

Због преласка на онлајн одржана су 23 часа. Секцију похађало 6-8 ученика 
На општинско такмичење пласирала се три ученика / 6. разред-Хинић Андреа, 7. разред Анастасија 
Станојковић и 8. разред Милош Симић/. 

 

 Стефан Поповић 
 

1.Секција: Роботика 
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УМЕТНИЧКИ ПРЕДМЕТИ 

 
СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА 

НАСТАВНИ ПЕРИОД : ШКОЛСКА 2019/2020 ГОДИНА 

 

РУКОВОДИЛАЦ : Емина Милојевић ( извештај предаје Наталија Вакањац) 

 

БРОЈ САСТАНАКА 
СТРУЧНОГ ОРГАНА 

ПЛАНИРАНО 

6 

РЕАЛИЗОВАНО 

10 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

Реализација Слободних наставних 
активности у оквиру радне недеље 

Наставници уметничких 
предмета и ПП служба 

Септембар 

Начин вођења педагошке документације 
Слободних наставних активности 

Наставници уметничких 
предмета и ПП служба 

Октобар 

Неред у учионици Наставници уметничких 
предмета, директор 
иПП служба 

Октобар 

Квалитет сарадње са ПП службом Наставници уметничких 
предмета 

Јануар 

Организација рада на даљину Наставници уметничких 
предмета 

Март 

Проблеми у пракси наставе на даљину Наставници уметничких 
предмета 

Март 

Формативно оцењивање Наставници уметничких 
предмета 

Април 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Линија у негативу 
5/4 Наставник ликовне 

културе 
Новембар 2019 

 

Српска уметничка 
музика:„Коштана“-Петар 

Коњовић 

5/3 Наставник музичке 
културе 

Новембар 2019 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Наталија Вакањац Дигитално учење- 
занимљивији час и трајније 
знање 34 сата 

Удружење 
физичара 
„Омега“- Ниш 

Март,април 
2020 
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Наталија Вакањац 
Дигитална учионица 19,5 

сати 

ЗУОВ Мај 2020 

    

    

    

    

 
 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ (учешће, присуство или организација разних манифестација – културних, 
уметничких, музичких, спортских у школи и посете, излети, обиласци музеја и сл.) 

 
 

АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

Учешће у  Дечијој   недељи – ликовни 

конкурс „ Да право свако ужива дете лако“ 

Наставник ликовне 

културе ,и ученици 
петог разреда 

Септембар, 

октобар 

Реализација Пројекта „ Ритам у песми и 

слици“ 

Наставници 

уметничких предмета 

и ученици петог 
разреда 

Октобар,новембар 

Учешће у приредби поводом Дана 

примирја 

Наставник музичке 

културе   и ученици 
(хор) 

Новембар 

Учешће на Фото конкурсу „Београд и 
Звездара у мом оку“ 

Наставник ликовне 
културе ,и ученици 
осмог разреда 

Новембар 

Менторски рад са студентим ФЛУ Наставник ликовне 
културе ,студенти 
ФЛУ и ученици 7-3 

Новембар,децембар 

Учешће на Сајму науке (израда плаката) Наставник ликовне 
културе 

Децембар 

Ликовни конкурс „Новогодишња чаролија“ 

и донирање   ликовних   радова ученика 
Свратишту за децу Београда 

Наставник ликовне 

културе и ученици 
петог разреда 

Децембар 

Новогодишње декорисање Наставник ликовне 
културе   и ученици 
седмог разреда 

Децембар 

Поставке пригодних и тематских изложби 
ликовних радова ученика 

Наставник ликовне 
културе и ученици 

Септембар- фебруар 

Учешће на такмичењу „ Златна сирена“ Наставник музичке 

културе(на замени) и 
ученици солисти 

Децембар 

Припрема музичког дела програма за 
приредбу поводом Школске славе 

Наставник музичке 
културе   и ученици 
(хор) 

Јануар 

 

Тематске изложбе он лајн Гугл албуми 
Наставник ликовне 
културе и ученици 

Март- Јун 2020 
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ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 

 
(важне тачке дневног реда Годишњег програма рада стручног већа које су реализоване, а које сматрате да треба 
истаћи; образложити ) 

 

Организација рада на даљину 

Проблеми у пракси наставе на даљину 

Формативно оцењивање 

 

Наставници сматрају да наведене активности нису у довољној мери узете у обзир на нивоу МНП када је реч о 

подршци наставницима уметничких предмета и колегама из других наставних области. Прековремени рад, 

недовољна обученост и недовољна техничка опремљеност у периоду наставе на даљину су били озбиљни 

проблеми са којима су се наставници суочавали сами . Незаинтересованост надређених служби, на нивоу 
републике, за ове проблеме и континуиране промене одлука везаних за динамику рада као и медијски притисак 

имали су понижавајући учинак на личност и улогу наставника . Овакав однос према наставницима није 

испољен први пут али је у последњем полугодишту биозначајно изражен. Ето! 
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ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА- ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

НАСТАВНИ ПЕРИОД –ШКОЛСКА 2019/20.ГОД. 

 

РУКОВОДИЛАЦ КРИСТИНА ПАВЛОВИЋ-РАЈКОВИЋ 

 

БРОЈ САСТАНАКА 

СТРУЧНОГ ОРГАНА 
8 

ПЛАНИРАНО 
10 

РЕАЛИЗОВАН 
8 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СТРУЧНИХ ТЕМА И ДИСКУСИЈА 
 

НАЗИВ ТЕМЕ/ДИСКУСИЈЕ РЕАЛИЗАТОР МЕСЕЦ 

 

ВАЖНОСТ КРЕТАЊА КО ДЕЦЕ 

ШКОЛСКОГ УЗРАСТА 

КРИСТИНА 
ПАВЛОВИЋ- 
РАЈКОВИЋ 

1.12.2019. 

НЕДЕЉА СПОРТА СВИ НАСТАВНИЦИ 

ОД 1-4. РАЗРЕДА И 
НАСТАВНИЦИ 

ФИЗИЧКОГ 

ВАСПИТАЊА 

11.2019. 

 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

БАРАТАЊЕ 

КОШАРКАШКОМ 
ЛОПТОМ,СТИЦАЊЕ 
ВЕШТИНА КРОЗ ИГРЕ 

6/2 КРИСТИНА 

ПАВЛОВИЋ- 
РАЈКОВИЋ 

23.10.2019.ГОД 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број 
Сати 

Организатор 
Време 

одржавања 

    

    

    

    

    

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ 

 
АКТИВНОСТИ УЧЕСНИЦИ ВРЕМЕ 

 ОД 5-8.РАЗРЕДА НОВЕМБАР 2019. 
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ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ОДБОЈЦИ   

ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ У ФУДБАЛУ ОД 5-8.РАЗРЕДА Oктобар 2019. 

ТАКМИЧЕЊЕ У ПЛИВАЊУ ОД 1-8. РАЗРЕДА НОВЕМБАР 2019. 

 

НЕДЕЉА СПОРТА 
ОД 1-8. РАЗРЕДА НОВЕМБАР 2019. 

 

ТАКМИЧЕЊЕ У КОШАРЦИ 
ОД 5-8. РАЗРЕДА СЕПТЕМБАР;ОКТОБАР 

2019. 

 

 
 

ЗНАЧАЈНА ЗАПАЖАЊА ЗА РАД: 
 

 

 
ОДРЖАНА СУ ТАКМИЧЕЊА УЧЕНИКА 5.РАЗРЕДА У МАЛОМ ФУДБАЛУ,МИНИ ОДБОЈЦИ И 

ИЗМЕЂУ ДВЕ ВАТРЕ,У ОКВИРУ ЧАСОВА-ОБАВЕЗНА ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ-ОФА,У СВАКОМ 

ТРОМЕСЕЧЈУ ПО ЈЕДАН ДОДАТНИ СПОРТСКИ ДАН.Шести разред је ,такође,у програму ОФА-е од ове 
школске године, и сваке друге недеље је одржаван по један додатни час напреднијег програма физичког 

васпитања. 
Због отежаног рада услед пандемије,планиране активности офе и редовних часова су кориговане и 

прилагођене онлајн настави која се извршила у целости. 

 

 

 

 

VII УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ 
 

ЂАЧКИ ПАРЛАМЕНТ 
 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ 

 
 

Руководилац: Јована Татић, наставник српског језика 
 

Ђачки парламент броји 16 ученика (по два из сваког одељења седмог и осмог разреда). На 

конститутивној седници је усвојен предлог да се ЂП састаје најмање два пута месечно и то четвртком 

на 7. часу. 

Одржано је укупно 11 састанака ЂП, од тога 9 састанака у првом и два састанка у другом 

полугодишту. Због ванредне ситуације изазване пандемијом коронавируса, план рада ЂП за друго  

полугодиште остао је у потпуности нереализован. 

Приметно је да је мотивисаност ученика на завидном нивоу, што се види по великом броју 

присутних чланова на заседањима Парламента. Парламентарци осмаци су израдили информативни 

пано о средњим школама које могу уписати. Припремали су и презентацију на тему професионалне 

орјентације (замисао је била да презентацију представе на свом ЧОС-у), међутим, због ванредне 

ситуације и прекида редовне наставе нису успели да је реализују. 

Парламентарци су присуствовали и интерактивној трибини за промовисање културе ненасиља, коју 

је организовала Општина Звездара током Дечје недеље, што их је потакло на идеју да спроведу  

анкету о вршњачком у својој школи, што је и учињено. Анализа спроведене анкете је била окачена на 

школски пано. Чланови ЂП су истакли да им се до7п1адаметода анкетирања ученика, сматрајући да би 
се анкетирање могло користити и у многим другим ситуацијама, као један од извора сазнања како 
деца размишљају, шта их мучи или шта они виде као проблем/решење неког проблема. 
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Чланове ЂП ваља посебно похвалити за организацију две хуманитарне акције током првог 

полугодишта. Једна од њих је акција наше школе под називом Срце Синђелића, која за циљ има 

скупљање новца за најугроженије ученике наше школе, а организује се два пута годишње, за 

новогодишњи и ускршњи вашар. Друга хуманитарна акција „Један пакетић – много љубави“ 

спроведена је у децембру месецу, када су ученици правили новогодишње пакетиће за децу без 

родитељског старања. Заједничким креативним напорима парламентарци су осмислили лого за 

хуманитарну акцију Срце Синђелића. 

Неопходно је ставити у план рада ЂП за наредну школску годину и предлог ученика ЂП за ђака 

генерације, који би потом био прослеђен Наставничком већу. 

 

 

 

 
 

VIII СЕКЦИЈЕ 

АВИОМОДЕЛАРСКА 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: 
Авиомоделарска , ракетномоделарска 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 
Планирано : 36 Одржано :26 
БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 
Два ученика укључена . Један ишао на такмичење 
ТЕМЕ КОЈЕ СУ СЕ ОБРАЂИВАЛЕ НА СЕКЦИЈИ : 
Израда појединих елемената авио и ракетних модела . Састављање . Пробно бацање 
ПРОДУКТИ РАДА И АКТИВНОСТИ РЕАЛИЗОВАНЕ У ШКОЛИ : 
Школско такмичење . Општинско такмичење . 
ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА : 
Деца су показала одговарајућу заинтересованост и мотивисаност на секцији при изради модела 

 
 
 

 
ЛИТЕРАРНО-РЕЦИТАТОРСКA 

 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: ЛИТЕРАРНО- РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планирани број часова 36, одржаних 24 због увођења 
ванредног стања. 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: ученици 1/3 и 2/2 

Теме које су се обрађивале на секцији: 
1. Kултура говора и вежбе изражајног читања 

 

2. Описивање и писање краћих састава и песама 
 

3. Учешће на такмичењима рецитатора и Ђачких песничких сусрета 
 

4. Новогодишњи рецитали и учешће у обележавању Дечје недеље 
 

5. Читање дечје штампе и енциклопедија 

 
6. Свети Сава у народним легендама 
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Продукти рада и активности реализоване у школи: 

Циљ литерарно –рецитаторске секције је развијање и подстицање надарених ученика за усмено и 

писано изражавање, анализу и тумачење књижевно уметничких дела, изношење импресија, развијање 

културе говора, дикције, правилног наглашавања речи, богаћење речника и развијање плодоносних 

стваралаца. 

- Ученици су дали свој допринос и учешће на свечаностима и приредбама поводом обележавања 

пријема првака, Дечје недеље, учешће на Ђачким песничким сусретима. 

- Писање песама и читање стихова у школској библиотеци. 

- Одржани часови у овој школској години је 24 часа због увођена ванредне ситуације. 

- Планирано је и такмичење рецитатора, ученице из 1/3 и 2/2 су пријављене и навежбале 

рецитације које би говориле, али такмичење није одржано због увођена ванредног стања. 

 
Сви чланови литерарне секције су показали максимално ангажовање и истрајност у раду.  

 

Софија Милановић 

Татјана Трипковић 

 

 

 

 

МАТЕМАТИЧКА 

 

Извештај о раду Mатематичке секције за школску 2019/20. годину 

 

Током школске 2019/2020. године, математичку секцију посећивало је 18 ученика. 

Часовима су присуствовали сви заинтересовани ученици 3. разреда. 

Због увођења ванредног стања и извођења наставе на даљину одржали смо 24 часа.Теме које смо 

обрађивали су: 
 

- Пребројавање бројевних скупова; 

 

- Рачунске операције; 

 

- Проблемски задаци у оквиру 1.хиљаде; 

 

- Забавимо се геометријским фигурама; 

 

- Математичке мозгалице; 

 

- Задаци оштроумности; 

 

- Логичко-комбинаторни задаци. 

 

У децембру смо учествовали на општинском такмичењу из математике где су наши ученици освојили 

једно друго место и два трећа.Павле Мандић 3/2-2.место, Елена Чикарић 3/3 -3. место и Искра 

Дрекаловић 3/4 -3.место. 

 
Учествовали смо и на математичком такмичењу,,Мислиша“, где је ученица 3/1 Уна Арсић освојила 
2. место. 
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Мотивација ученика за рад је била добра, ученици су били активни и углавном редовно су 

похађали часове математичке секције. У раду смо користили спремљене задатке као и 

задатке из збирке Клуб младих математичара ''Архимедес'', МАТЕМАТИКА- мали 

текстуални задаци за I, II, III разред основне школе, ''Архимедес'', и ''Математичарење'', 

радна свеска за додатни рад из математике за ученике 3. разреда основне школе, као и 

задатке са такмичења ,,Мислиша.” 

 

Мијаиловић Горица и Јасмина Радиновић-Лукић 

 

 

 
ЕКОЛОШКА 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Еколошка секција 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планирани број часова 36, одржани број 

часова 26. БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: У одељењу 2/1 у секцију укључено 19 ученика. 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

Теме: 1) Упознајмо нашу околину ( 3 часа); 2) Живи свет и ланци исхране ( 3 часа); 3) Промене у 
природи, дрво четири годишња доба и временска прогноза ( 3 часа); 4) Вода, ваздух, земљиште - 
њихови загађивачи и како сачувати природу од загађења ( 7 часова); 5) Бука као загађивач животне 
средине ( 2 часа); 6) Од старог ново - рециклажа ( 2 часа); 7) Бринемо о животињама наше околине
 ( 3 часа); 8) Бринемо о биљкама 
наше околине ( 3 часа) 

 

Због пандемије вируса Ковид - 19 и преласка на наставу на даљину, остале су нереализоване следеће 
теме: 9) Благо које нестаје ( 3 часа); 10) Мини рециклажна станица (3 часа); 11) Живимо здраво ( 4 часа) 

 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 
 

Кроз обрађене теме ученици су: упознали своју околину, живу природу, значај бриге о биљкама и 
животињама, промене у природи, смену годишњих доба и утицај временских прилика на живи свет, 
упознали се са загађивачима животне средине и значајем заштите и штедње наших природних 
ресурса, стекли основна знања о рециклажи и значају рециклаже у заштити животне средине… Уз 
сваку тему смо имали различите активности и креативне радионице. 

Ученици су правили: заједничке паное са дрвом 4 годишња доба, хранилице и кућице за птице, 
ветрењаче и ветроказе, правили рециклирани папир техником каширања, новогодишње украсе 
од рециклираних 
материјала, ритмичке инструменте - звечке од старих флашица и зрневља, садили и гајили своју 
биљку - пасуљ, припремали рецепте на тему мали кувари и мали апотекари и заједнички пано на 
тему - Еко поруке нам иду од руке.Запажања наставника: 

 

Ученици су са великим интересовањем, ангажовањем и задовољством учествовали у свим 
активностима и радионицама, редовно похађали секцију и са задовољством сарађивали у свим групним 
активностима. 
Изузетно су били поносни на резултате свог рада и били јако тужни што заједничке активности нису 
могли да наставе и током наставе на даљину. О њиховој заинтересованости за рад секције у прилог 
говори и број 
пријављених ученика из одељења који секцију похађају, као и фотографије њихових радова. Уверена 
сам даће наредне школске године број чланова секције из нашег одељења бити још већи и да ћемо са 
још већим 
успехом реализовати све планиране активности и радионице. 

Професор разредне наставе: Сања Лончар 
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НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 

 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 36 планирано, 24 одржано 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 7 

Теме које су се обрађивале на секцији: 
1. Лековите биљке 

2. Куће у прошлости 

 
 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 
Ученици су развијали своју креативност и стицали нова знања о животу нашег народа у прошлости, врстама 
кућа које су правили и лековитим биљкама. Радове смо излагали на спрату за млађе ученике и у нашој 

учионици. План је био да у другом полугодишту укључимо и баке и деке у неке наше пројекте. 

Запажања наставника: 
Ученици су били веома ангажовани и креативни на часовима секције. Правили су макете кућа (земуница, 
сојеница, брвнара...). План је био да се на крају године одржи јавни час и изложба радова која није реализована 

због пандемије. 

Александра Горановић 
 

 

 
 

ДРАМСКA 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ:Драмска-(3.разред) 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: планирано 36/24 
БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА:24 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

11.10.2019. ,,Јесењи карневал" - драматизација песме ,,Јесења соната" 
 

1.11. /10.11.2019. Ђоле поново у акцији драматизација текста ,,Ђолетове авантуре" - 

за прваке у библиотеци школе 

27.12.2019. ,,Деда Мразе не скрећи са стазе"- драматизација текста на нивоу већа 

24.1.2020. ,,Свети Сава у причама и легендама“ - на нивоу већа III - разреда и за 
ученике у продуженом боравку 

 

27.1.2020. Учешће ученика на Светосавској приредби 
 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 

 

Све планиране активности за прво полугодиште су успешно реализоване. Активности за 
друго полугодиште су започете,али услед ванредне ситуације у земљи због Ковида-19 нису 
реализоване. 

 

Запажања наставника: 
Ученици су били веома мотивисани,креативни и жељни јавног наступа. 
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СЕКЦИЈA ВЕРСКЕ НАСТАВЕ 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Секција верске наставе 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: планираних 36, одржаних 28 часова 
БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 5 ученица 

ТЕМЕ: Црквено појање: тропари 
Литургијски предмети (богослуслужбени предмети) 
Литургијско појање 

Литургијска структура (израда макете) 

 Васкршњи конкурс ''Дечије чаролије'' 
 

Секција верске наставе изводи се за ученике петих разреда. Својим садржајeм секција обухвата 

различите активности, међу којима је најзначајнија макета манастира Жиче, будући да смо ове 

школске године прославили 800 година самосталности Српске Православне Цркве. Освежавање 

појединих тема на секцији и рад са ученицама је право задовољство. Осим макете рад се базирао на 

појању, договору и осмишљавању нашег гостовања на радију Слово љубве, као и покушају да ученице 

учествују на калиграфском конкурску. За ту сврху се нисмо употпуности припремиле, ради мањих 

временских могућности, успупања учионица школи која је ове године боравила у нашој школи, као и 

припреме самих калиграфских фломастера и тушева. Иначе, за калиграфију и иконопис ученице су 

веома заинтересоване, тако да ћу се потрудити да се будућа секција базира на појању и иконопису на 

одговарајући начин. 

У току рада путем гугл учионице, садржаје секције су могли посматрати сви ученици од првог до 

осмог раазреда. Укључили су се ученици првог, трећег, четвртог,петог и седмог разреда на тај начин 

што су цртали радове на теме: васкршње јаје, цртеже са религиозним мотивима и боравак код куће у 

ванредним околностима. Радове ученика предала сам у Музеј града, а за најуспешнији рад изабран је 

цртеж ученице Ангелине Дробњакович из 7-1 у галерији РТС а. 

С поштовањем 

Вероучитељица Ивана Франовић 

 

 
 

ЛИКОВНА СЕКЦИЈА (5-8) 

 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планирано 36, održano je 24 časa 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: У раду ликовне секције учествовало је 7 ученика из одељења: 5-1 и 5-4 
Теме које су се обрађивале на секцији: 

На часовима секције обрађивале су се теме : Ритам у ликовној уметности, линија и облик. Ликовни радови које 

су ученици реализовали били су у композиционом, техничком и садржајном погледу захтевнији него задаци на 

редовним часовима предмета ликовна култура.Поред тога обради тема се приступало на шири начин и у рад су 
укључени напреднији елементи цртања различитих ликовних техника .Такође на часовима јеурађен и одређени 

број радова са новогодишњом тематиком који су послати на ликовни конкурс и донирани организатору 

конкурса ( Свратиште за децу Београда) а такође били изложени на школским изложбама. Ученици су 
учествовали у организацији пригодних и тематских изли својих и радова својих другова. 
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Продукти рада и активности реализоване у школи: 

-Реализација радова на тему“ Ритам у песми и слици“- (пројекат). Изложба радова. 

-Реализација ликовних радова на тему“ Облик“ 

-Реализација радова за новогодишњи конкурс. Изложба радова 
-Новогодишње украшавање 
-Изложба „Манастир“-поводом Школске славе 

 

 

 

САОБРАЋАЈНА 

Запажања наставника: 

Ученици су били вредни и заинтересовани. Један од проблема рада секције су релативно неквалитетни ликовни 

материјали и прибор који су ученицима доступни. Део прибора обезбеђен је од стране школе.  

 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 

Одржан је 21. час .Планирано је 36. Због ситуације са корона вирусом нису одржани сви планирани часови 
БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 

Број ученика од петог до осмог разреда који похађају наставу 20 . 
Теме које су се обрађивале на секцији: 

 

 
Назив секције Саобраћај 

Презиме и име наставника Брашњевић Станика 

р.бр. Теме 
Број часова за 
тему 

 Поједини изрази и њихова значења 4 
 Правила саобраћаја 14 
 Саобраћајни знакови 4 
 Редослед пролазака кроз раскрсницу 4 
 Вожња вжбицикла на полигону 10 

Укупан број часова на годишњем нивоу 36 
 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 

Реализовано је Поједини изрази и њихова значења у саобраћају као и правила саобраћаја. У току часова 

редовне наставе реализовани су и саобраћајни знакови као и редослед пролазака кроз раскрсницу. 

Запажања наставника: Станике Брашњевић 
Ученци су успели да савладају планирано градиво осим практичног дела вожње бицикла на саобраћајном 

полигону. 

 

 

 

НОВИНАРСКА 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Новинарска секција 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планирани: 36; одржани: 24 
БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 18 

Теме које су се обрађивале на секцији: 
Током рада секције ученици су обрађивали следеће теме: Да ли сте знали?, Препоруке за читање, филмове и 
серије, Спортска страна, Топ 5 градова у Србији које треба посетити, Музичка страна, Правописна страна, 

Историјски кутак, Упознајемо вас са...(писци), Еколошки кутак, Забавимо се, Смехом до суза, Мудри цитати, 

Извештај из школе (прослава Светог Саве), Интервјуи. 

Продукти рада и активности реализоване у школи:  
Чланови Новинарске секције окупљали су се сваког петка током седмог часа у кабинету за српски језик. Рад 
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на часовима секције био је заснован на планирању, договарању, подели задужења и уобичајеним стваралачким 

покушајима писања. Ученици су имали задатак да трагају за занимљивим и значајним информацијама и да 

промовишу, како своја, тако и достигнућа својих школских другова. Наставник је рад базирао на плану и 
програму који је предат на почетку школске године и који је спроведен као предлог стручног већа Српског 

језика за пројекат у петом разреду. Ученици су током свог рада и истраживања сарађивали са наставницима 

предметне наставе: Српски језик, Енглески језик, Информатика, Ликовна култура, Историја, Биологија. Радећи 
са наставницом српског језика, научили су да напишу чланке, квизове, интервјуе, извештаје са матурске 

екскурзије, саставе на тему растанка(осмаци) примењујући правописна правила. Чланови литерарне секције 

обогатили су часопис својим радовима. Они су писали кратке литерарне форме, обично по сопственим 
афинитетима и интересовањима за теме. У сарадњи са наставником информатике, ученици су били у стању да 

пронађу тражене податке на интернету, оспособили се да направе табелу за уношење података, као и рад у 

програмима Word и Adobe Illustrator. Групе за уређење рубрика (вести, извештаји, интервјуи, култура, забава, 

мозгалице, спорт, савети за боље учење, правописна страна, у поверењу) организовале су се према 
интересовањима и афинитетима ученика. 

 

Запажања наставника: 

Новинарска секција развија сарадничке односе, креативност, критичко мишљење и доприноси стицању 

вештина за самосталним писањем. Састанци ученика-новинара представљају прву карику у низу где ученици 

износе своје идеје и договарају се о теми писања. Свака страница новина одише дечјим духом, маштом, 
интересовањима, стремљењима... Анализом новинарских текстова и вежбама у писању истих, ученици су 

упућивани да уочавају карактеристике новинарског језика и стила. План за следећу годину подразумева 

активирање већег броја ђака и увођење нових рубрика које ће бити занимљиве нашим читaoцима. Изузетно смо 

посносни што је, упркос проглашењу ванредне ситуације и затварању школа, петнаести број нашег школског 
часописа угледао светлост дана. Часопис се налази на сајту школе и иве године носи слоган ,,Синђа у доба 

короне''. 

Јелена Николић 

 

ЕКОЛОШКА 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Еколошка секција (Јелка Вујић, Весна Сретић) 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планирано 34, одржано 18 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 25 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

1. Дан заштите озонског омотача 
 

2. Вршњачка предавања о личној хигијени и хигијени средине 
 

3. Дан заштите животиња 
 

4. Недеља здраве хране 
 

5. Заштита непосредне животне средине и непосредног окружења 
 

6. Вода-загађење, заштита 
 

7. Штетност дувана и алкохола 
 

8. Заштита планете Земље 

 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 

Ученици активно учествују у изради паноа, ПП презентација и обележавању значајних еколошких 

датума. 
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16. 9. 2019. обележен је међународни Дан очувања озонског омотача. Ученици шестогразреда су 

припремили већи број мултимедијалних и пано презентација у циљуупознавања ученика о значају 

очувања озонског омотача. 

 

- 26. 9. 2019. пано презентацијом Чувара природе обележен је Дан чистих планина.Овом приликом 

скренута је пажња ученицима школе да су планине идеално место заопуштање, одмор и рекреацију и да 

само чисте планине могу да нам пруже уживање. 

 

- 8. 10. 2019. обележен је Дан животиња изложбом биљака и животиња које су унепосредној вези са 

биљкама, као опрашивачи, биљоједи, паразити али и инсективорнебиљке. Целодневну изложбу и 

додатна објашњења организовали су ученици шестогразреда за млађе разреде, а представљена је у холу 

школе. 

-10.10.2019. Александар Јанчић, ученик 4/4 разреда одржао је презентацију на тему „ 
Прстеновање птица“. Пошто је боравио на Прстеновачком кампу желео је да едукује своје 
другаре. 

Час је био занимљив и одлично организован, а млади предавач поткован знањем. 

Интересантно је и то што су на часу заједно били ученици 4/4 и 8/2. Осмаци су били 
одушевљени и радо су узели учешће у раду. 

Наставнице Јелка Вујић и Јасмина Туловић су пружиле максималну подршку младим. 

Деца су се договорила да ће сличних радионица бити још јер су утисци веома позит 
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- 16. 10. 2019. обележен је Дан правилне исхране. У млађим разредима одржана јерадионица којом је 

приказано колико се шећера уноси конзумацијом различитихнамирница, колико је важно неговати здрав 

начин исхране, а промовисани су и здрави стилови живота. 

 

 

 
- Током новембра, ученици старијих разреда су били укључени у акцију чишћењашколског дворишта. 

 
- 1. 11. 2019. Дан екологије обележен је на редовним часовима биологије када су наставници биологије 

указали на значај очувања животне средине и најавилиактивности ученика у будућем периоду. 

 

- Новембар је и месец рециклаже, тако да се школа у новембру укључила у заједничкипројекат Градске 

чистоће и општине Звездара. Одређена су места на којима супостављене рециклажне канте, а 

спроведене су и едукације на тему сортирања отпада изначају тог процеса. 

 

Школски пројекат „Растимо заједно“, који је подразумевао организовање, набавку иреализацију 

пошумљавања школског дворишта од стране првака са својим учитељимаи уз несебичну помоћ ученика 

завршног разреда, завршен је 22. 11. 2019. садњомчетири стабла платана. Акцији се прикључила 

ипедагошко-психолошка служба која једонирала још два стабла. Само дан раније едукатори ЈП 

Србијашуме су одржалипредавање о значају дрвећа и заједно са ученицима предметне наставе засадили 

четиринова стабла у школском дворишту. 

 

 
-01.12.2019. Обележавање дана борбе против СИДЕ, вршњачка предавања. 
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Март месец 2020.-ученици 8-2 одељења су са наставницама биологије Снежаном Петруновић, Весном 

Сретић и наставником информатике Стефаном Поповићем засадили седам садница ружа у школском 

дворишту и обрезивали већ постојеће руже. 

 

 
- Обележавање 22.марта- Дана вода (онлине), презентација. 

 
- Обележавање светске акције „Сат за планету Земљу“ (онлине), плкат и обавештење. 

 
- Обележавање Дана планете 22.4.2020. (онлине), филм и квиз. 
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- Обележавање Дана биодиверзитета 22.5.2020. (онлине), презантација. 
 

 

 
 

Запажања наставника: 

У зависности од теме ученици бирају да ли ће присуствовати часовима. 

Од 15.3.2020. активности предвиђене планом нису остварене у потпуности због увођења ванредног 

стања и рада на даљину. 

Наредне школске године план је да се обједине биолошка и еколошка секција, учешће би узели сви 

заинтересовани ученици од петог до осмог разрда. 

 
 

ЛИКОВНА (1-4) 
 

НАСТАВНИК: Јован Јовановић 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Ликовна секција 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: Планираних 36; Одржаних 22; 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 27 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

Кућа на њој птица и сунце 11.9 
Мој пријатељ и ја 18.9 

Велики одмор у школи 25. 9. 
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Мој учитељ 2.10 
Необична птица 9.10. 
Јабуке 16.10 
Лишће опада 23.10 
Кишобрани 30.10 
Песме о јесени-илустровање 6.11 
Град или село 13.11 
Бајка – илустровање 27.11 20.11 
Моја жеља 4.12 
Лик из бајке  11.12 
Новогодишња јелка 18.12. 
Зимска ноћ 25.12 

Мачке 15.1 
Сова у зимској ноћи 22.01. 
Свети Сава 29.01 
Плешемо 04.03 

„Жута и бела девојчица“, илустрација приче 11.03. 

 
 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 

Радови ученика су редовно истицани на одељењском паноу 

 
 

Запажања наставника: 

Активности у оквиру ликовне секције су добродошле ученицима као својеврсна радионица на којој су додатно 

развијали фину моторику, перцепцију и машту, али и као релаксација од напорних обавезних активности.Сви 

ученици су радо учествовали и креативно изражавали своје идеје у оквиру својих талената и доживљаја. 

 

РОБОТИКА 

 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: РОБОТИКА 

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: планирано 36 часова, одржано 24 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: 38 ученика 7. и 8. разреда 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

Теме  Број ученика 

Хуманоидни роботи 10 

Интерфејс 13 

Идеје за наредни пројекат 22 

Аутоматизација као део савременог живота 27 

Припрема пројекта за школски фестивал науке 28 

Припрема за школски фестивал науке 33 

Интеракција човек рачунар 15 

Анализа рада на фестивалу науке - идејни пројекти... 37 

Анализа пројеката рађених за фестивал науке - кона... 38 

Анализа пројеката за фестивал науке 37 

Веза рачунар интерфејс 9 
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Веза рачунар - интерфејс - лего, ардуино 12 

Визуелно програмирање - скреч, лего 17 

Идејни пројекти за фестивал науке 38 

 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 
У оквиру секције реализовано је учешће на међународном фестивалу науке у Београду на коме је школа и ове 

године остварила значајну посећеност и побољшала свој углед. Затим смо учествовали на школском фестивалу 

науке. Ученици су били гости истраживачке станице Петница у оквиру Научног дана. 
Запажања наставника: 

Ученици су се кроз рад у секцији учили дисциплини, стварању радних навика, неговали тимски рад и помагали 

једни другима. Секције у којима се негује тимски рад и другарство су један од кључних аспеката одрастања 
деце. 

 

 

АУТОМОДЕЛАРСТВО 

НАЗИВ СЕКЦИЈЕ: Аутомоделарство 
БРОЈ ПЛАНИРАНИХ И ОДРЖАНИХ ЧАСОВА: 36/23 

БРОЈ УКЉУЧЕНИХ УЧЕНИКА: ( од 5. До 8 . разреда) 7 

Теме које су се обрађивале на секцији: 

1. Упознавање са програмом рада 

2. Историјски развој аутомобилизма 

3. Принципи функционисања неких механизама и система за управљање 

4. Елементи за пренос снаге и кретања 

5. Модел аутомобила и његови делови – дефинисање задатка . 

6. Модел аутомобила и његови делови – израда скице 

7. Израда техничког цртежа 

8. Припрема материјала за израду модела, преношење 

9. Исецање делова 

10. Обрада исечених делова 

11. Склапање модела 

12. Балансирање модела 

13. Припрема за такмичење 

14. Анализа резултата са такмичења 

15. Сумирање резултата такмичења 

Продукти рада и активности реализоване у школи: 

Концепт извођења наставе је базиран на савременом методичком приступу, практичном раду са 

ученицима. Том приликом се користе савремени ИКТ уређаји, мултимедијалне презентације, 

анимације, симулације.Основни циљ секције је да ученици стекну основну техничку исменост и 

развију техничко мишљење, техничку културу, радне вештине и културу рада. Ученици знају да 

реализују пројекат од идеје до реализације.На занимљив и интересанантан начим праве модел и 

припремају се за такмичење. 

Због преласка на онлајн одржана су 23 часа. Секцију похађало 6-8 ученика На општинско  

такмичење пласирала се три ученика / 6. разред-Хинић Андреа, 7. разред Анастасија Станојковић и 
8. разред Милош Симић/. 
Оштиско такмичење је одржано 01.03.20120. 

Запажања наставника:  

Поред обавезних предмета наши ученици су активни на часовима секције. Изузетно велико 
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ангажовање и посвећеност ученика су приметни на припремама за такмичења 
Наствник:  Радиславка Лакићевић Копања 07.07.2020. 

 

 

 

РУКОМЕТНА 

 
Наставник: Александар Илић 

Секција: Рукометна 

Од планираних 36 часова, због пандемије вируса Ковид 19 и преласка на онлајн ове школске године одржана 

су 24 часа. 
 

Секцију је похађало 7 ученика. 
 

Планом су били обухваћени основни елементи игре, технике напада, одбране, финтирање и све осталошто 

чини игру рукомет. Због поменуте ситуације неостварени део програма остао је неостварен. 

 
Кроз такмичења у оквиру премета Обавезне физичке активности ученици су показали заинтересованост за даља 
стицања знања и вештина ове игре, што ће верујем и остварити наредне школске године. 

 

 

IX АНАЛИЗА УСПЕХА И ВЛАДАЊА 
 

На крају школске године, у школи има 793 ученика (396 девојчица и 398 дечака), распоређених у 32 

одељења. 

Од укупног броја ученика који се бројчано оцењују позитиван успех остварило је њих 680 (98,47%). 

Ученици првог разреда се не оцењује бројчано, у првом разреду било је 109 ученика. 

Од укупног броја ученика који се бројчано оцењују 253(36,72%) је завршило са одличним успехом, 

141 (20,46%) са врло добрим успехом, 54(7,84%) са добрим успехом и 1 (0,15%)  са  довољним  

успехом. На крају школске године 5 ученика је поновило разред, од тога 4 ученика четвртог разреда и 

један ученик петог разреда, 4 ученика је изгубило право на даље школовање – 3 ученика четвртог 

разреда и један ученик седмог разреда. 

У другом разреду од укупно105 ученика 85(80,95%) је са одличним успехом, 14 (13,33%) је са врло 

добрим успехом, 6(5,71%) је са добрим успехом. 

У трећем разреду од укупно 97 ученика 85 (87,63%) је са одличним успехом, 12 (12,37%) је са врлодо 

брим успехом. 

У четвртом разреду од укупно113 ученика 87(76,99%) је са одличним успехом, 17 (15,04%) је са врло 

добрим успехом, 2 (1,77%) је са добрим успехом. Три ученика 4 разреда су изгубила право на редовно 

школовање и 4 ученика су поновила разред. 

У петом  разреду од  укупно106  ученика  74(69,81%)  је  са одличним  успехом,  23 (21,70%)  је  са врло 

добрим успехом, 8 (7,55%) је са добрим успехом, 1 (0,94%) je довољним успехом и 1 (0,94%) понавља 

разред.  
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У шестом разреду од укупно87ученика 51(58,62%) је са одличним успехом, 22 (25,29%) је са врло 

добрим успехом, 14(16,09%) је са добрим успехом. 

У седмом разреду од укупно97ученика 51(52,58%) је са одличним успехом, 32 (32,99%) је са врло 

добрим успехом, 14(14,43%) је са добрим успехом, 1 (1,03%) понавља разред и губи право на даље 

школовање. 

У осмом разреду од укупно 84 ученика 52(61,90%) је са одличним успехом, 21 (25,00%) је са врло 

добрим успехом, 11(13,10%) је са добрим успехом. 

На завршни испит изашло је укупно 84 ученика. 

Просечна оцена на нивоу свих разреда 4,56. Просечна оцена у другом разреду је 4,83 ,  просечна  

оцена у трећем разреду је 4,67 ,просечна оцена у четвртом разреду је 4,71, просечна оцена у петом 

разреду је 4,53 , просечна оцена у шестом разреду је4,33 , просечна оцена у седмом разреду је 4,32 , 

просечна оцена у осмом разреду је 4,38 , 

 
У раду са ученицима којима је потребна додатна подршка реализује се 28 ИОП1, 10 ИОП2. Дакле, од 

укупног броја ученика 38 ученика је стекло право на пружање додатне подршке у школи. На 

седницама Одељењских већа и Наставничког већа евалуиран је досадашњи рад са овим ученицима и 

донете су препоруке за даљи рад. Чланови мобилног тима, дефектолог, логопед и специјални педагог 

континуирано прате и пружају подршку свим учесницима у реализацији рада са овим ученицима у 

школи, као и њиховим родитељима. 

У рад са овим ученицима укључен је и педагошки асистент. Три ученика имају личног пратиоца. 

Укупан број изостанака од првог до осмог разреда је 50274, од тога је оправданих изостанака 

43492, а неоправданих изостанака је 866. Укупан број неутврђених изостанака је 5961, од првог до 

четвртог 5208, а од петог до осмог 708 изостанка. Ове изостанке је било немогуће идентификовати јер 

родитељи у току првог и другог полугодишта нису сарађивали са школом, тако да школа званично није 

упозната са разлозима изостанака ових ученика. Како школа незванично сазнаје, ученици су углавном 

на привременом боравку у иностранству. Директорка школе је претходно обавестила одељењске 

старешине и Наставничко веће о новој законској процедури која се мора испоштовати у оваквим 

ситуацијама, а која укључује покретање прекршајног поступка против родитеља односно старатеља 

ових ученика. 

Школску годину је са примерним владањем завршило 697 ученика, са врло добрим владањем 12 

ученика и 1 ученик је завршио са добрим владањем. Ученици који су због нередовног похађања 

наставе и великог броја нерегулисаних изостанака понављали разред и изгубили право на даље 

школовање остали су неоцењени из владања. 

 
На основу   прикупљених и обрађених података, педагошко-психолошка служба 

 
предлаже да се у наредној школској години реализују следеће мере: 
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- Анализира успех ученика, , на седницама стручних већа, предложе мере за 

побољшање успеха и уједначи критеријум оцењивања 

- Појача васпитни рад са ученицима који имају доста изречених васпитних мера 

- Појача рад одељењске заједнице и пружи подршка одељењским старешинама у избору 

тема 

- Појача сарадња са мобилним тимом и тимом за инклузију у праћењу ИОП-а 

и њиховом вредновању, као и сарадњи са родитељима 

- Анализирају извештаји стручних актива и тимова и пружи подршка у реализацији 

предложених мера 

- Анимирају и мотивишу ученици да долазе на допунску наставу 

- Кроз програм сарадње школе са породицом дефинишу заједничке активности 

родитеља и наставника и психолога и педагога 

 

 

НОСИОЦИ ПОСЕБНИХ ДИПЛОМА 

1. Павле Јовановић(хемија, физика, 

информатика) 2.Дамјан 

Матовић(математика, 

информатика) 

3. Валентина Медић (српски) 
4. Јана Савић (ликовно, физичко) 
5. Маша Симовић (ликовно) 
6. Леонтина Ристић (ликовно, физичко) 
7. Страхиња Ајданић (физичко) 
8. Алекса Вукадиновић (физичко) 
9. Марко Зец (физичко) 
10. Урош Марковић (физичко) 
11. Ана Сабо (физичко) 
12. Андрија Илић (хемија, техничко, физика, информатика, биологија) 
13. Антонина Обрадовић (енглески, ликовно) 
14. Софија Марковић (српски, математика) 
15. Ана Јаковљевић (хемија, математика) 
16. Александар Мирић (информатика) 

17. Андрија Ераковић (информатика) 
18. Уна Милијић (физичко) 
19. Анђел Величковић (ликовно) 
20. Андреа Деспотовић (ликовно) 
21. Хелена Тодић (ликовно) 
22. Љубица Зечевић (ликовно, физичко) 
23. Катарина Туфегџић (ликовно) 

24. Габријела Бојковић (ликовно) 
25. Андреа Арсић (физичко) 
26. Тара Рајковић (физичко) 
27. Владимир Стојановић (физичко) 
28. Данијел Јовановић (физичко) 
29. Страхиња Симић (физичко) 
30. Тадија Симић (хемија, информатика, математика) 
31. Теодора Срдић (ликовно) 
32. Маја Здравковић (ликовно) 
33. Лука Павловић (математика, хемија, 

музичко, информатика)  
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34. Андреа Зилџић (ликовно, информатика) 
35. Андреј Говедарица (информатика) 

36. Тијана Ћурчић (физичко)  

37. Немања Максић(информатика, биолпгија) 

38. Виктор Недић (информатика) 
 

 

ВУКОВЕ ДИПЛОМЕ 

 
1.Тадија Симић 

8/2 2.Љубица 

Зечевић 8/2 
3.Катарина 

Туфегџић 8/2 

4.Павле 
Јовановић 8/1 

5.Валентина 
Медић 8/1 

6.Андрија Илић 

8/4 

7.Антонина 
Обрадовић 8/4 

8.Ана Јаковљевић 

8/4 9.Александар 
Мирић 8/4 

10.Софија 

Марковић 8/4 
11.Немања Максић 

8/3 12.Андреа 

Зилџић 8/3 
13.Андреј 

Говедарица 8/3 
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ОПШТИ УСПЕХ УЧЕНИКА  31.08.2020. 
  

                

раз
ред 

и 
оде
ље
ње 

у
к
у
п

н
о

 у
ч

е
н

и
к
а
 

одлични вр.добри добри довољни 

уку
пн
о 

поз
ити
вн
их 

  

укуп
но 

учен
ика 
са 

недо
вољ
ним 
успе
хом 

  неоцењени 

бр. % бр. % бр % бр % бр % бр % бр % 

I1 27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I2 27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I3 28   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I4 27   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00 

I 109 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II1 28 23 82,14 4 14,29 1 3,57 0 0,00 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

II2 24 18 75,00 5 20,83 1 4,17 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 

II3 25 17 68,00 4 16,00 4 16,00 0 0,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 

II4 28 27 96,43 1 3,57 0 0,00 0 0,00 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

II 105 85 80,95 14 13,33 6 5,71 0 0,00 105 100,00 0 0,00 0 0,00 

III1 23 20 86,96 3 13,04 0 0,00 0 0,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 

III2 22 20 90,91 2 9,09 0 0,00 0 0,00 22 100,00 0 0,00 0 0,00 

III3 26 21 80,77 5 19,23 0 0,00 0 0,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

III4 26 24 92,31 2 7,69 0 0,00 0 0,00 26 100,00 0 0,00 0 0,00 

III 97 85 87,63 12 12,37 0 0,00 0 0,00 97 100,00 0 0,00 0 0,00 

IV1 27 19 70,37 7 25,93 0 0,00 0 0,00 26 96,30 0 0,00 1 3,70 

IV2 28 23 82,14 3 10,71 0 0,00 0 0,00 26 92,86 0 0,00 2 7,14 

IV3 29 23 79,31 3 10,34 1 3,45 0 0,00 27 93,10 0 0,00 2 6,90 

IV4 29 22 75,86 4 13,79 1 3,45 0 0,00 27 93,10 0 0,00 2 6,90 

IV 113 87 76,99 17 15,04 2 1,77 0 0,00 106 93,81 0 0,00 7 6,19 
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II-
IV

315 257 81,59 43 13,65 8 2,54 0 0,00 308 97,78 0 0,00 7 
2,22 

V1 24 16 66,67 6 25,00 2 8,33 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 

V2 27 15 55,56 8 29,63 4 14,81 0 0,00 27 100,00 0 0,00 0 0,00 

V3 28 20 71,43 7 25,00 1 3,57 1 3,57 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

V4 27 23 85,19 2 7,41 1 3,70 0 0,00 26 96,30 1 3,70 0 0,00 

V 106 74 69,81 23 21,70 8 7,55 1 0,94 105 99,06 1 0,94 0 0,00 

VI1 20 6 30,00 7 35,00 7 35,00 0 0,00 19 95,00 0 0,00 0 0,00 

VI2 22 16 72,73 3 13,64 3 13,64 0 0,00 22 100,00 0 0,00 0 0,00 

VI3 23 15 65,22 5 21,74 3 13,04 0 0,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 

VI4 22 14 63,64 7 31,82 1 4,55 0 0,00 22 100,00 0 0,00 0 0,00 

VI 87 51 58,62 22 25,29 14 16,09 0 0,00 86 98,85 0 0,00 0 0,00 

VII1 20 7 35,00 9 45,00 4 20,00 0 0,00 20 100,00 0 0,00 1 5,00 

VII2 25 13 52,00 11 44,00 1 4,00 0 0,00 25 100,00 0 0,00 0 0,00 

VII3 24 11 45,83 9 37,50 4 16,67 0 0,00 24 100,00 0 0,00 0 0,00 

VII4 28 20 71,43 3 10,71 5 17,86 0 0,00 28 100,00 0 0,00 0 0,00 

VI
I 97 51 52,58 32 32,99 14 14,43 0 0,00 97 100,00 0 0,00 1 1,03 

VIII

1 21 12 57,14 7 33,33 2 9,52 0 0,00 21 100,00 0 0,00 0 0,00 

VIII

2 20 11 55,00 5 25,00 4 20,00 0 0,00 20 100,00 0 0,00 0 0,00 

VIII

3 20 11 55,00 6 30,00 3 15,00 0 0,00 20 100,00 0 0,00 0 0,00 

VIII
4 23 18 78,26 3 13,04 2 8,70 0 0,00 23 100,00 0 0,00 0 0,00 

VI
II 84 52 61,90 21 25,00 11 13,10 0 0,00 84 100,00 0 0,00 0 0,00 

V-
VIII

374 228 60,96 98 26,20 47 12,57 1 0,27 372 99,47 1 0,27 1 
0,27 

I-
VIII

689 253 36,72 141 20,46 55 7,98 1 0,15 680 98,69 1 0,15 8 
1,16 
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опомена 
одељењско
г старешине 

укор 
одељењског 
старешине 

укор 
одељењског 

већа 

укор 
наставничког 

већа 

укор 
директора 

бр. % бр. % бр % бр % бр % 

I1 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I2 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I3 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

I4 27 2 7,41 1 3,70 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣI 109 2 1,83 1 0,92 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II1 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II2 24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II3 25 0 0,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

II4 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣII 105 0 0,00 1 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III1 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III2 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III3 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

III4 26 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣIII 97 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

IV1 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

IV2 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

IV3 29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

IV4 29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣIV 113 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣI-
IV 

424 2 0,47 2 0,47 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V1 24 0 0,00 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V2 27 0 0,00 2 7,41 2 7,41 0 0,00 0 0,00 

V3 28 0 0,00 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

V4 27 0 0,00 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 

ΣV 106 0 0,00 4 3,77 3 2,83 0 0,00 0 0,00 

VI1 20 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VI2 22 0 0,00 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VI3 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VI4 22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣVI 87 0 0,00 1 1,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VII1 21 0 0,00 2 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VII2 25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VII3 24 0 0,00 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VII4 28 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣVII 98 0 0,00 3 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VIII1 21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VIII2 20 0 0,00 2 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VIII3 20 0 0,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

VIII4 23 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣVIII 84 0 0,00 3 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

ΣV-
VIII 

375 0 0,00 11 2,93 3 0,80 0 0,00 0 0,00 

ΣI-
VIII 

799 2 0,25 13 1,63 3 0,38 0 0,00 0 0,00 
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примерно 
врло 

добро 
добро задовољавајуће незадовољавајуће неоцењено 

бр. % бр. % бр % бр % бр % бр 

I1 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

I2 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

I3 27 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

I4 27 27 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣI 108 27 25,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

II1 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

II2 24 24 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

II3 25 24 96,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

II4 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣII 105 104 99,05 1 0,95 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

III1 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

III2 22 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

III3 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

III4 26 26 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣIII 97 97 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

IV1 27 26 96,30 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

IV2 28 26 92,86 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

IV3 29 27 93,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

IV4 29 27 93,10   0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 

ΣIV 113 106 93,81 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 

ΣI-
IV 

423 334 78,96 1 0,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 

V1 23 24 104,35 1 4,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

V2 27 25 92,59 2 7,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

V3 28 27 96,43 1 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

V4 27 26 96,30 0 0,00 1 3,70 0 0,00 0 0,00 1 

ΣV 105 102 97,14 4 3,81 1 0,95 0 0,00 0 0,00 1 

VI1 20 20 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VI2 22 21 95,45 1 4,55 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VI3 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VI4 22 22 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣVI 87 86 98,85 1 1,15 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VII1 21 18 85,71 2 9,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

VII2 25 25 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VII3 24 23 95,83 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VII4 28 28 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣVII 98 94 95,92 3 3,06 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

VIII1 21 21 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VIII2 20 18 90,00 2 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VIII3 20 19 95,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

VIII4 23 23 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣVIII 84 81 96,43 3 3,57 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

ΣV-
VIII 

374 363 97,06 11 2,94 1 0,27 0 0,00 0 0,00 2 

ΣI-
VIII 

797 697 87,45 12 1,51 1 0,13 0 0,00 0 0,00 9 
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ИЗОСТАНЦИ УЧЕНИКА  
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о
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о

п
р

а
в

д
а

н
и

 

просек по 

ученику 
neregulisani Σ 

просек по 

ученику 

I1 27 871 32,26 0 0,00 0 871 32,26 

I2 27 1148 42,52 0 0,00 0 1148 42,52 

I3 28 1162 41,50 1 0,04 0 1163 41,54 

I4 27 920 34,07 86 3,19 0 1006 37,26 

I 109 4101 37,62 87 0,80 0 4188 38,42 

II1 28 1230 43,93 0 0,00 0 1230 43,93 

II2 24 1115 46,46 0 0,00 0 1115 46,46 

II3 25 708 28,32 10 0,40 0 718 28,72 

II4 28 1026 36,64 0 0,00 0 1026 36,64 

II 105 4079 38,85 10 0,10 0 4089 38,94 

III1 23 867 37,70 0 0,00 0 867 37,70 

III2 22 514 23,36 0 0,00 0 514 23,36 

III3 26 808 31,08 0 0,00 0 808 31,08 

III4 26 788 30,31 0 0,00 0 788 30,31 

III 97 2977 30,69 0 0,00 0 2977 30,69 

IV1 27 1338 49,56 0 0,00 775 2113 78,26 

IV2 28 1189 42,46 0 0,00 1770 2959 105,68 

IV3 29 1184 40,83 50 1,72 1533 2767 95,41 

IV4 29 926 31,93 0 0,00 1130 2056 70,90 

IV 113 4637 41,04 50 0,44 5208 9895 87,57 

I-IV 424 15794 37,25 147 0,35 5208 21149 49,88 

V1 24 1274 53,08 21 0,88 0 1295 53,96 

V2 27 1393 51,59 1 0,04 0 1394 51,63 

V3 28 1852 66,14 80 2,86 0 1932 69,00 

V4 27 1297 48,04 135 5,00 136 1568 58,07 

V 106 5816 54,87 237 2,24 136 6189 58,39 

VI1 20 2205 110,25 2 0,10 0 2207 110,35 

VI2 22 1968 89,45 40 1,82 0 2008 91,27 

VI3 23 2036 88,52 6 0,26 0 2042 88,78 

VI4 22 1470 66,82 1 0,05 0 1471 66,86 

VI 87 7679 88,26 49 0,56 0 7728 88,83 

VII1 21 1158 55,14 8 0,38 572 1738 82,76 

VII2 25 1994 79,76 24 0,96 0 2018 80,72 

VII3 24 1930 80,42 20 0,83 0 1950 81,25 

VII4 28 2224 79,43 20 0,71 0 2244 80,14 

VII 98 7306 74,55 72 0,73 572 7950 81,12 

VIII1 21 1672 79,62 18 0,86 0 1690 80,48 

VIII2 20 1627 81,35 126 6,30 0 1753 87,65 

VIII3 20 1951 97,55 133 6,65 0 2084 104,20 

VIII4 23 1647 71,61 84 3,65 0 1731 75,26 

VIII 84 6897 82,11 361 4,30 0 7258 86,40 

SV-VIII 375 27698 73,86 719 1,92 708 29125 77,67 

I-VIII 799 43492 111,11 866 2,26 5916 50274 127,55 

 

 

 

 



96 
 

 

X ИНСТРУКТИВНО ПЕДАГОШКИ РАД 

 

 

 

 

ИЗВEШTAJ O ПEДAГOШKO – ИНСTРУKTИВНOM РAДУ 

Педагошко инструктивни рад у току школске 2019/2020. године одвијао се кроз 

следеће активности : 

- обиласци наставе и ваннаставних активности 

- праћење припреме и реализације угледних часова 

- рад са новодошлим наставницима и рад са наставницима почетницима 

- помоћ учитељима првог разреда у упознавању индивидуалних карактеристика ученика и 

помоћ у описном оцењивању ученика 

- преглед педагошке документације и стручне теме из области закона и правилника Први  

сегмент  педагошко  инструктивног  рада  је праћење реализације наставе. 

 

Директор, психолог и педагог су посетили око 110 часова. Циљ праћења је анализа 

квалитета наставног процеса, кроз припремљеност наставника за тему коју обрађује, активност 

ученика и њихову мотивисаност за рад, кроз анализу коришћења различитих облика рада у 

настави, коришћења компјутерске технологије и других иновација у настави. Крајњи циљ је 

побољшање квалитета наставе који, наравно, носи и повећање мотивисаности и ученика и самог 

наставника за рад. Праћена је и реализација ваннаставних активности у циљу повећања 

мотивације ученика за учешће у раду секција. Посећени су и часови одељењског старешине у 

циљу праћења рада са ученичким колективом. 

Упознавање новодошлих колега и помоћ у адаптацији на нови колектив и помоћ при 

упознавању индивидуалних карактеристика ученика школе, континуирано је вршен у току 

школске године. И ове године сви наставници који нису полагали за добијење лиценце су 

упознати са законском процедуром полагања овог испита. Упознати су са литературом и 

процедуром стицања лиценце . Пружана је подршка наставницима у одабиру стручних семинара 

и праћено је стручно усавршавање у школи и ван ње. Педагог је одржала стручну тему „ 

Планирање и програмирање у настави“ за нове наставнике и приправнике. 

Пружана је и помоћ учитељима првог разреда, не само у упознавању индивидуалних 

карактеристика ученика, већ и у начину описног оцењивања и нових Дневника рада. 

Угледни часови су реализовани и у вишим и у нижим разредима. Након посете 

часовима,са наставницима је обављан саветодавни разговор у циљу истицања онога што је у 

протоколу за вредновање вредновано као добро остварен стандард,као и указивање на 

индикаторе стандарда које треба унапредити. На педагошком колегијуму,урађена је Анализа 

посећених часова и дат је предлог мера за побољшање квалитета наставе, а предлог мера је 

такође дат у извештају о раду педагошко-психолошке службе. 
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XI  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВЕ
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I1 Наставни предмет 
Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 186 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 73 73 100%    1     

Математика 180 185 103%          

Свет око нас 72 72 100%          

Ликовна култура 36 37 103%          

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 108 109 101%          

Пројектна настава 36 36 100%          

ЧОС 36 36 100%          

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

Математика (допунски рад) 18 11 61%    1 6 7 

Секције  Ликовна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

        

I2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Математика 180 185 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%          

Свет око нас 72 71 99%    1   1 

Ликовна култура 36 36 100%          

Музичка култура 36 37 103%    1     

Физичко и здравствено васпитање 101 112 111%          

ЧОС 36 36 100%          

Пројектна настава 36 35 97%      2 1 

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 19 11 58%    1 7 8 

Математика (допунски рад) 18 9 50%    3 6 9 

Секције  Ликовна секција (секција) 0 24         

        

I3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 184 102%          

Енглески језик (1. страни језик) 73 73 100%    1     

Математика 180 186 103%          

Свет око нас 72 72 100%          

Ликовна култура 36 37 103%          

Музичка култура 37 37 100%    1     

Физичко и здравствено васпитање 108 105 97%    4   3 

ЧОС 36 36 100%      1   

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 38 106%          
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Пројектна настава (изборни) 36 36 100%    1     

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 18 11 61%      7 7 

Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Секције  
Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

0 23         

        

I4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 186 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%          

Математика 180 185 103%          

Свет око нас 72 72 100%    1     

Ликовна култура 36 36 100%          

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 108 111 103%          

Логопедске вежбе (вежбе) 74 74 100%          

Педагошко-корективни рад (вежбе) 0 0         

Пројектна настава 0 37         

ЧОС 0 36         

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 0 9         

Математика (допунски рад) 0 10         

Секције  Ликовна секција (секција) 0 22         

        

II1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

Математика 180 185 103%          

Свет око нас 72 74 103%          

Ликовна култура 72 74 103%          

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 108 110 102%          

Пројектна настава 36 37 103%          

ЧОС 36 37 103%          

Педагошко-корективни рад (вежбе) 0 0         

Логопедске вежбе (вежбе) 72 72 100%          

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Допунски рад  

Српски језик (допунски рад) 0 0         

    👥 српски језик - допунска настава  18 13 72%      5 5 

Математика (допунски рад) 0 0         

    👥 математика - допунски рад  18 13 72%      5 5 

Секције  Еколошка секција (секција) 0 0         
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    👥 еколошка секција  36 26 72%      10 10 

        

II2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%    1     

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%    1     

Математика 180 185 103%    1     

Свет око нас 73 72 99%    1   1 

Ликовна култура 72 74 103%          

Музичка култура 36 36 100%          

Физичко и здравствено васпитање 109 111 102%    1     

ЧОС 37 37 100%          

Пројектна настава 36 36 100%    1     

Логопедске вежбе (вежбе) 39 37 95%      2 2 

Реедукација психомоторике (вежбе) 20 21 105%          

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%    1     

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика (допунски рад) 18 10 56%    1 7 8 

Секције  
Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

36 24 67%      12 12 

        

II3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика 180 185 103%          

⤷ Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Свет око нас 72 73 101%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 75 104%          

Физичко и здравствено васпитање 108 109 101%          

Музичка култура 36 37 103%          

Ликовна култура 72 76 106%          

ЧОС 36 36 100%          

Пројектна настава 36 37 103%          

Логопедске вежбе (вежбе) 74 74 100%          

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Допунски рад  
Корективно-педагошки рад (допунски 
рад) 

0 0         

Секције  Еколошка секција (секција) 36 23 64%      13 13 

        

II4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 
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Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%          

Математика 180 184 102%          

⤷ Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Свет око нас 72 74 103%          

Ликовна култура 72 74 103%          

Музичка култура 36 36 100%          

Физичко и здравствено васпитање 108 111 103%          

ЧОС 36 35 97%      1 1 

Пројектна настава 36 37 103%          

Логопедске вежбе (вежбе) 76 76 100%          

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Секције  Народна традиција (секција) 36 24 67%      12 12 

        

III1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%    1     

Енглески језик (1. страни језик) 72 98 136%          

Математика 180 185 103%    1     

Природа и друштво 72 72 100%          

Ликовна култура 72 72 100%    2     

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко васпитање 108 111 103%    1     

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Факултативни  Чувари природе (факултативни) 36 37 103%          

Допунски рад  

Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика (допунски рад) 18 10 56%    1 7 8 

Енглески језик (допунски рад) 0 0         

Секције  Драмска секција (секција) 36 24 67%      12 12 

        

III2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Математика 180 185 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%          

Природа и друштво 72 74 103%          

Ликовна култура 72 72 100%          

Музичка култура 36 36 100%          

Физичко васпитање 108 111 103%          

ЧОС 36 36 100%          

Логопедске вежбе (вежбе) 72 74 103%          
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Изборни  

Чувари природе (изборни) 36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Математика (допунски рад) 19 12 63%      7 7 

Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Секције  Математичка секција (секција) 36 24 67%      12 12 

        

III3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Математика 180 186 103%          

Природа и друштво 73 72 99%    1   1 

Музичка култура 34 37 109%          

Енглески језик (1. страни језик) 70 97 139%          

Ликовна култура 74 72 97%    2   2 

Физичко васпитање 107 111 104%          

ЧОС 37 37 100%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 37 35 95%      2 2 

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Чувари природе (изборни) 37 36 97%      1 1 

Допунски рад  

Математика (допунски рад) 0 8         

Српски језик (допунски рад) 0 15         

Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 0         

Секције  Драмска секција (секција) 37 25 68%      12 12 

        

III4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 73 101%          

Математика 180 185 103%          

Природа и друштво 72 74 103%          

Ликовна култура 72 72 100%          

Музичка култура 36 36 100%          

Физичко васпитање 108 111 103%          

ЧОС 36 36 100%          

Изборни  

Чувари природе (изборни) 36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Секције  Математичка секција (секција) 37 24 65%      13 13 

        IV1 Наставни предмет Укупно Неодржано 
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Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 184 102%          

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 11 61%      8 7 

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%    2     

⤷ Енглески језик (допунски рад) 36 23 64%      13 13 

    👥 Енглески језик, допунски рад,4. 
разред Драгана Тијанић Борић  

0 0         

Математика 180 184 102%          

⤷ Математика (додатни рад) 36 25 69%      12 11 

⤷ Математика (допунски рад) 18 11 61%    3 4 7 

Природа и друштво 72 75 104%          

Ликовна култура 72 73 101%          

Музичка култура 36 36 100%          

Физичко васпитање 108 108 100%          

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Чувари природе (изборни) 36 36 100%          

        

IV2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 185 103%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

Математика 180 186 103%          

Природа и друштво 72 75 104%          

Ликовна култура 72 72 100%          

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко васпитање 108 110 102%          

ЧОС 36 36 100%          

Реедукација психомоторике (вежбе) 11 11 100%          

Корективно-педагошки рад (вежбе) 0 0         

Изборни  

Чувари природе (изборни) 36 37 103%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Додатни рад  Математика (додатни рад) 36 23 64%      13 13 

        

IV3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 181 185 102%          

Енглески језик (1. страни језик) 72 75 104%    1     

Математика 181 185 102%          

Природа и друштво 72 74 103%          
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Ликовна култура 70 72 103%          

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко васпитање 109 109 100%          

ЧОС 36 36 100%          

Корективни рад (вежбе) 12 12 100%          

Логопедске вежбе (вежбе) 72 72 100%          

Изборни  

Чувари природе (изборни) 36 37 103%          

Грађанско васпитање (изборни) 37 36 97%      1 1 

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Допунски рад  
Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Додатни рад  
Српски језик (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Математика (додатни рад) 18 12 67%      6 6 

        

IV4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 180 187 104%    4     

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 11 61%    2 5 7 

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%    3     

Математика 180 183 102%    3     

⤷ Математика (допунски рад) 18 11 61%    1 6 7 

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%      12 12 

Природа и друштво 72 75 104%    2     

Музичка култура 36 37 103%          

Ликовна култура 72 72 100%    2     

Физичко васпитање 108 110 102%    3     

ЧОС 36 37 103%          

Логопедске вежбе (вежбе) 74 74 100%          

Изборни  

Чувари природе (изборни) 36 36 100%    1     

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%    1     

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

        

V1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 181 183 101%          

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

18 11 61%      7 7 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

17 12 71%      5 5 

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%    1     

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 23 64%      13 13 

    👥 Енглески језик, допунски рад,5. 
разред Драгана Тијанић Борић  

36 0 0%    21 15 36 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 0         
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Историја 36 37 103%    2     

⤷ Историја (додатни рад) 38 19 50%    4 15 19 

⤷ Историја (допунски рад) 38 21 55%    1 16 17 

Географија 36 36 100%          

⤷ Географија (допунски рад) 38 14 37%    9 15 24 

⤷ Географија (додатни рад) 38 11 29%    13 14 27 

Биологија 72 73 101%    1     

⤷ Биологија (допунски рад) 38 22 58%    2 14 16 

⤷ Биологија (додатни рад) 38 23 61%    1 14 15 

Математика 144 143 99%    5   1 

⤷ Математика (допунски рад) 36 22 61%    2 12 14 

⤷ Математика (додатни рад) 36 21 58%    2 13 15 

Информатика и рачунарство 0 0         

    👥 Рада - друга група  36 37 103%          

    👥 Прва група - Стефан  36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

    👥 додатна- Информатика и 
рачунарство -5.разред-Рада  

18 11 61%      7 7 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Прва група-Станика  72 74 103%          

    👥 Друга група - Дејан  0 74         

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 35 22 63%      13 13 

⤷ Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

Ликовна култура 72 96 133%          

Музичка култура 72 72 100%    1     

Физичко и здравствено васпитање 75 73 97%      2 2 

⤷ Обавезне физичке активности 53 53 100%          

Немачки језик (2. страни језик) 76 75 99%      1 1 

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

36 21 58%    2 13 15 

ЧОС 36 33 92%      3 3 

Изборни  
Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 37 103%    1     

Секције  
Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

36 0 0%    21 15 36 

Слободна 
наставна 
активност  

Цртање, сликање и вајање (слободна 
наставна активност) 

36 50 139%      4   

        

V2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 180 184 102%    4     

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 22 61%    2 12 14 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 26 72%      12 10 

Енглески језик (1. страни језик) 72 72 100%    1     
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⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

36 19 53%    4 13 17 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 19 53%    5 12 17 

Историја 36 33 92%    5   3 

⤷ Историја (додатни рад) 36 0 0%    21 15 36 

⤷ Историја (допунски рад) 36 0 0%    21 15 36 

Географија 36 37 103%          

⤷ Географија (додатни рад) 36 12 33%    11 13 24 

⤷ Географија (допунски рад) 36 14 39%    8 14 22 

Биологија 72 75 104%          

⤷ Биологија (допунски рад) 38 23 61%    1 14 15 

⤷ Биологија (додатни рад) 38 23 61%    1 14 15 

Математика 144 147 102%          

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

⤷ Математика (допунски рад) 36 25 69%      11 11 

Информатика и рачунарство 0 0         

    👥 Рада - друга група  36 36 100%          

    👥 Прва група - Стефан  36 36 100%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

    👥 додатна- Информатика и 
рачунарство -5.разред-Рада  

19 11 58%      8 8 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Друга група - Дејан  0 72         

    👥 Прва група-Станика  72 74 103%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 36 22 61%      14 14 

Ликовна култура 72 72 100%    2     

Музичка култура 72 72 100%    1     

Физичко и здравствено васпитање 73 74 101%          

⤷ Обавезне физичке активности 53 53 100%          

ЧОС 36 36 100%    1     

Логопедске вежбе (вежбе) 38 38 100%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

72 73 101%    1     

Допунски рад  
Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

36 21 58%    3 12 15 

Секције  

Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

Авио моделарство (секција) 0 0         

Секција верске наставе (секција) 36 28 78%    3 5 8 

Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

36 0 0%    21 15 36 

Рукометна секција (секција) 0 24         

Слободна 
наставна 
активност  

Цртање, сликање и вајање (слободна 
наставна активност) 

36 50 139%      4   
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V3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 180 183 102%    1     

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 24 67%      12 12 

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 23 64%      13 13 

Енглески језик (1. страни језик) 71 69 97%    2   2 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 19         

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 0         

Историја 36 37 103%    1     

⤷ Историја (допунски рад) 0 0         

⤷ Историја (додатни рад) 0 0         

Географија 36 36 100%          

⤷ Географија (додатни рад) 0 12         

⤷ Географија (допунски рад) 0 13         

Биологија 72 73 101%          

⤷ Биологија (додатни рад) 0 0         

⤷ Биологија (допунски рад) 0 0         

Математика 144 148 103%    1     

⤷ Математика (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

⤷ Математика (додатни рад) 18 12 67%      6 6 

Информатика и рачунарство 0 0         

    👥 Рада - друга група  36 36 100%          

    👥 Прва група - Стефан  36 36 100%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

    👥 додатна- Информатика и 
рачунарство -5.разред-Рада  

18 11 61%      7 7 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Рада - друга група  72 76 106%          

    👥 Прва група-Станика  72 76 106%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 35 22 63%      13 13 

    👥 додатна-ТиТ-5.разред-Рада  19 11 58%      8 8 

Ликовна култура 72 72 100%    4     

Музичка култура 71 72 101%    1     

Физичко и здравствено васпитање 72 71 99%    3   1 

⤷ Обавезне физичке активности 54 53 98%    4   1 

ЧОС 0 36         

Педагошко-корективни рад (вежбе) 0 0         

Логопедске вежбе (вежбе) 36 36 100%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 37 103%    1     

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

71 74 104%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 42 61%    2 25 27 



108 
 

Цртање, сликање и вајање (изборни) 0 0         

Допунски рад  

Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 19         

Биологија (допунски рад) 0 0         

Додатни рад  

Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 0         

Биологија (додатни рад) 0 0         

Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 0         

Секције  

Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

    👥 Прва група-Станика  0 0         

Новинарска секција (секција) 36 24 67%      12 12 

Рукометна секција (секција) 0 24         

Еколошка секција (секција) 0 0         

Слободна 
наставна 
активност  

Хор и оркестар (слободна наставна 
активност) 

0 82         

        

V4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 180 184 102%    1     

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 23 64%      13 13 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 24 67%      12 12 

⤷ Српски језик и књижевност 
(припремни рад за полагање 
разредних и поправних испита) 

0 10         

Математика 144 140 97%    1 3 4 

⤷ Математика (додатни рад) 0 32         

⤷ Математика (допунски рад) 38 24 63%    1 13 14 

    👥 пети допунска  0 0         

⤷ Математика (припремни рад за 
полагање разредних и поправних 
испита) 

0 10         

Енглески језик (1. страни језик) 73 71 97%    1 1 2 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 19         

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 19         

Немачки језик (2. страни језик) 0 73         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(припремни рад за полагање 
разредних и поправних испита) 

0 10         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

0 21         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

0 0         

Историја 36 38 106%          

⤷ Историја (допунски рад) 0 21         

⤷ Историја (додатни рад) 0 19         
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⤷ Историја (припремни рад за 
полагање разредних и поправних 
испита) 

0 10         

Географија 36 36 100%          

⤷ Географија (допунски рад) 0 13         

⤷ Географија (додатни рад) 0 12         

Техника и технологија 0 2         

    👥 Рада - друга група  72 72 100%          

    👥 Прва група -Дејан  0 67         

⤷ Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      13 13 

Биологија 72 73 101%          

⤷ Еколошка секција (секција) 0 20         

⤷ Биологија (припремни рад за 
полагање разредних и поправних 
испита) 

0 10         

⤷ Биологија (допунски рад) 0 0         

⤷ Биологија (додатни рад) 0 0         

Ликовна култура 72 97 135%          

Музичка култура 73 75 103%    1     

⤷ Музичка култура (припремни рад за 
полагање разредних и поправних 
испита) 

0 10         

Физичко и здравствено васпитање 72 69 96%    7   3 

ЧОС 0 23         

Информатика и рачунарство 0 0         

    👥 Прва група - Стефан  36 38 106%          

    👥 Друга група - Рада  36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

    👥 додатна- Информатика и 
рачунарство -5.разред-Рада  

19 11 58%      8 8 

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

⤷ Обавезне физичке активности 
(изборни) 

54 52 96%    1 1 2 

⤷ Рукометна секција (секција) 0 24         

⤷ Физичко и здравствено васпитање 
(припремни рад) 

0 10         

Цртање, сликање и вајање (изборни) 36 52 144%      2   

Додатни рад  
Техника и технологија (додатни рад) 0 0         

    👥 додатна-ТиТ-5.разред-Рада  18 11 61%      7 7 

Секције  Новинарска секција (секција) 36 24 67%      12 12 

        

VI1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 146 101%    1     

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

18 11 61%      7 7 

⤷ Српски језик и књижевност 18 12 67%      6 6 
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(допунски рад) 

Енглески језик (1. страни језик) 71 74 104%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 19         

Историја 72 74 103%          

⤷ Историја (припремни рад за 
полагање разредних и поправних 
испита) 

0 10         

Географија 72 74 103%          

⤷ Географија (допунски рад) 18 8 44%    3 7 10 

⤷ Географија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Биологија 72 72 100%          

⤷ Биологија (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Биологија (додатни рад) 18 6 33%    6 6 12 

Математика 144 141 98%    4   3 

⤷ Математика (допунски рад) 36 24 67%    1 11 12 

    👥 Шести допунска  0 0         

⤷ Математика (додатни рад) 36 0 0%    22 14 36 

    👥 Шести додатна  0 0         

Физика 73 74 101%    1     

⤷ Физика (додатни рад) 72 44 61%    2 26 28 

⤷ Физика (допунски рад) 36 22 61%    1 13 14 

Информатика и рачунарство 36 38 106%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 0 72         

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 0 0         

Ликовна култура 36 37 103%    2     

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 69 71 103%          

⤷ Обавезне физичке активности 54 55 102%          

Верска настава - православни 
катихизис 

36 36 100%          

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 0 36         

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 72         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

0 20         

Француски језик (изборни) 0 0         

Секције  Еколошка секција (секција) 0 0         

Слободна 
наставна 
активност  

Чувари природе (слободна наставна 
активност) 

36 36 100%    1     

        

VI2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  
Српски језик и књижевност 144 147 102%          

⤷ Српски језик и књижевност 36 23 64%      13 13 
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(допунски рад) 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 24 67%      12 12 

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 19         

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 19         

Историја 72 74 103%          

Географија 72 75 104%          

⤷ Географија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

⤷ Географија (допунски рад) 18 0 0%    10 8 18 

Биологија 72 74 103%          

⤷ Биологија (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Биологија (додатни рад) 18 6 33%    4 8 12 

Математика 144 146 101%    1     

⤷ Математика (допунски рад) 36 25 69%      11 11 

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

Физика 73 73 100%    1     

⤷ Физика (додатни рад) 72 44 61%    2 26 28 

⤷ Физика (допунски рад) 36 22 61%    1 13 14 

Информатика и рачунарство 36 36 100%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 4 11%    18 14 32 

Техника и технологија 0 74         

Ликовна култура 36 37 103%    1     

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 71 71 100%          

⤷ Обавезне физичке активности 53 54 102%          

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

71 74 104%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 42 61%    1 26 27 

Француски језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 0         

Секције  

Новинарска секција (секција) 36 24 67%      12 12 

Ауто моделарство (секција) 0 0         

Еколошка секција (секција) 0 20         

Слободна 
наставна 
активност  

Чувари природе (слободна наставна 
активност) 

36 36 100%    1     

        

VI3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  
Српски језик и књижевност 144 146 101%          

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 36 23 64%      13 13 
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рад) 

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 22 61%      14 14 

Енглески језик (1. страни језик) 72 73 101%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

30 2 7%    14 14 28 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

32 0 0%    16 16 32 

Историја 72 70 97%      2 2 

⤷ Историја (додатни рад) 36 15 42%    5 16 21 

⤷ Историја (допунски рад) 36 0 0%    20 16 36 

Географија 72 73 101%          

⤷ Географија (допунски рад) 18 11 61%      7 7 

⤷ Географија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Биологија 72 73 101%          

⤷ Биологија (додатни рад) 18 13 72%      5 5 

⤷ Биологија (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

Математика 144 147 102%          

⤷ Математика (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

⤷ Математика (допунски рад) 18 11 61%      7 7 

Физика 72 75 104%          

⤷ Физика (додатни рад) 44 44 100%          

⤷ Физика (допунски рад) 36 22 61%      14 14 

Информатика и рачунарство 36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 72 72 100%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Ликовна култура 36 36 100%    1     

Музичка култура 36 38 106%          

Физичко и здравствено васпитање 72 71 99%    2   1 

⤷ Обавезне физичке активности 54 54 100%      2   

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%    1     

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

72 73 101%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

70 42 60%      28 28 

Секције  

Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      13 13 

Рукометна секција (секција) 0 24         

Еколошка секција (секција) 0 20         

Слободна 
наставна 
активност  

Хор и оркестар (слободна наставна 
активност) 

80 81 101%          

        

VI4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 
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Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 145 101%          

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

18 13 72%      5 5 

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

18 12 67%      6 6 

Енглески језик (1. страни језик) 73 74 101%    2     

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 19         

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 19         

Историја 72 72 100%      1   

⤷ Историја (допунски рад) 0 0         

⤷ Историја (додатни рад) 0 15         

Географија 72 75 104%          

⤷ Географија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

⤷ Географија (допунски рад) 18 11 61%      7 7 

Биологија 72 73 101%          

⤷ Биологија (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Биологија (додатни рад) 18 10 56%    2 6 8 

Математика 144 147 102%          

⤷ Математика (допунски рад) 36 25 69%      11 11 

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

Физика 73 74 101%    1     

⤷ Физика (додатни рад) 72 44 61%    2 26 28 

⤷ Физика (допунски рад) 36 12 33%    11 13 24 

Информатика и рачунарство 36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 0 0%    18 18 36 

Техника и технологија 72 74 103%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 36 22 61%      14 14 

⤷ Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

Ликовна култура 36 38 106%    1     

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 72 69 96%    6   3 

⤷ Обавезне физичке активности 54 53 98%      4 1 

ЧОС 36 39 108%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 0 37         

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 74         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

0 20         

Секције  Биолошка секција (секција) 0 0         

Слободна 
наставна 
активност  

Чувари природе (слободна наставна 
активност) 

36 24 67%      13 12 

        

VII1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 
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Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 158 110%          

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

18 1 6%    9 8 17 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

18 13 72%      6 5 

Енглески језик (1. страни језик) 72 75 104%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

36 23 64%      14 13 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 22 61%      15 14 

Историја 72 73 101%          

⤷ Историја (допунски рад) 18 7 39%    3 8 11 

⤷ Историја (додатни рад) 18 13 72%    2 3 5 

Географија 72 72 100%          

⤷ Географија (допунски рад) 0 0         

⤷ Географија (додатни рад) 0 0         

Биологија 72 75 104%          

⤷ Биологија (допунски рад) 38 23 61%    1 14 15 

⤷ Биологија (додатни рад) 38 24 63%      14 14 

Математика 144 146 101%          

⤷ Математика (допунски рад) 36 25 69%      11 11 

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

Физика 72 72 100%          

⤷ Физика (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Физика (додатни рад) 36 26 72%      10 10 

Хемија 73 73 100%    1     

⤷ Хемија (допунски рад) 16 9 56%      7 7 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Информатика и рачунарство 36 36 100%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 0 2         

    👥 Прва група -Дејан  0 72         

    👥 Рада - друга група  72 76 106%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 0 0         

    👥 додатна-ТиТ-7.разред-Рада  17 11 65%      6 6 

Ликовна култура 36 37 103%    3     

Музичка култура 36 37 103%          

Физичко и здравствено васпитање 71 72 101%          

⤷ Обавезне физичке активности 36 37 103%          

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

71 74 104%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 43 62%    1 25 26 

Секције  

Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      13 13 

⤷ Техника и технологија (слободна 
наставна активност) 

0 0         

Роботика (секција) 36 24 67%      12 12 
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Слободна 
наставна 
активност  

Цртање, сликање и вајање (слободна 
наставна активност) 

36 50 139%      2   

        

VII2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 157 109%          

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

18 0 0%    10 8 18 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

18 12 67%      6 6 

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

36 23 64%      14 13 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 22 61%      15 14 

Историја 72 73 101%          

⤷ Историја (допунски рад) 18 7 39%    3 8 11 

⤷ Историја (додатни рад) 18 13 72%    2 3 5 

Географија 72 74 103%          

⤷ Географија (допунски рад) 36 13 36%    9 14 23 

⤷ Географија (додатни рад) 36 12 33%    10 14 24 

Биологија 72 73 101%          

⤷ Биологија (додатни рад) 38 24 63%      14 14 

⤷ Биологија (допунски рад) 38 23 61%    1 14 15 

Математика 144 141 98%    7   3 

⤷ Математика (допунски рад) 36 21 58%    1 14 15 

⤷ Математика (додатни рад) 36 22 61%    1 13 14 

Физика 75 72 96%      3 3 

⤷ Физика (додатни рад) 38 26 68%      12 12 

⤷ Физика (допунски рад) 20 12 60%      8 8 

Хемија 73 72 99%    1   1 

⤷ Хемија (допунски рад) 16 2 13%    7 7 14 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 6 33%    5 7 12 

Информатика и рачунарство 36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Рада - друга група  72 74 103%          

    👥 Прва група-Станика  72 74 103%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 36 22 61%      14 14 

    👥 додатна-ТиТ-7.разред-Рада  18 11 61%      7 7 

Ликовна култура 36 38 106%    1     

Музичка култура 36 39 108%          

Физичко и здравствено васпитање 71 71 100%          

⤷ Обавезне физичке активности 36 36 100%          

ЧОС 36 35 97%      1 1 

Изборни  
Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%    1     
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Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

73 73 100%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 42 61%    2 25 27 

Секције  

Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      13 13 

Роботика (секција) 36 24 67%      12 12 

Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

Слободна 
наставна 
активност  

Хор и оркестар (слободна наставна 
активност) 

36 80 222%          

        

VII3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 146 101%    2     

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 23 64%    1 12 13 

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 22 61%    2 12 14 

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 22 61%      15 14 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

36 23 64%      14 13 

Историја 72 73 101%          

⤷ Историја (допунски рад) 18 7 39%    3 8 11 

⤷ Историја (додатни рад) 18 13 72%    2 3 5 

Географија 71 72 101%          

⤷ Географија (додатни рад) 36 12 33%    10 14 24 

⤷ Географија (допунски рад) 36 13 36%    9 14 23 

Биологија 72 72 100%    1     

⤷ Биологија (допунски рад) 38 23 61%    1 14 15 

⤷ Биологија (додатни рад) 38 24 63%      14 14 

Математика 144 149 103%          

⤷ Математика (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

⤷ Математика (допунски рад) 36 25 69%      11 11 

Физика 73 74 101%    1     

⤷ Физика (допунски рад) 36 22 61%    1 13 14 

⤷ Физика (додатни рад) 72 43 60%    3 26 29 

Хемија 74 73 99%    1   1 

⤷ Хемија (допунски рад) 16 9 56%      7 7 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Информатика и рачунарство 36 38 106%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Прва група-Станика  72 72 100%          

    👥 Друга група - Дејан  72 72 100%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 36 22 61%      14 14 
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Ликовна култура 36 37 103%    2     

Музичка култура 36 36 100%    1     

Физичко и здравствено васпитање 72 73 101%    1     

⤷ Обавезне физичке активности 36 35 97%    2   1 

ЧОС 36 37 103%          

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 36 100%          

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

73 73 100%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 43 62%    1 25 26 

Италијански језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 0         

Секције  

Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

36 24 67%      12 12 

Роботика (секција) 36 24 67%      12 12 

Авио моделарство (секција) 0 0         

Саобраћајна секција (секција) 36 23 64%      13 13 

Рукометна секција (секција) 0 0         

Слободна 
наставна 
активност  

Хор и оркестар (слободна наставна 
активност) 

36 81 225%          

        

VII4 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик и књижевност 144 147 102%          

⤷ Српски језик и књижевност 
(допунски рад) 

36 0 0%    21 15 36 

⤷ Српски језик и књижевност (додатни 
рад) 

36 0 0%    21 15 36 

Енглески језик (1. страни језик) 72 74 103%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

36 22 61%      15 14 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

36 23 64%      16 13 

Историја 72 73 101%      1   

⤷ Историја (допунски рад) 18 7 39%    3 8 11 

⤷ Историја (додатни рад) 18 13 72%      5 5 

Географија 73 73 100%          

⤷ Географија (допунски рад) 0 13         

⤷ Географија (додатни рад) 0 12         

Биологија 72 74 103%      1   

⤷ Биологија (додатни рад) 38 24 63%      15 14 

⤷ Биологија (допунски рад) 38 23 61%      15 15 

Математика 144 140 97%    3 1 4 

⤷ Математика (допунски рад) 36 21 58%      15 15 

⤷ Математика (додатни рад) 36 22 61%      14 14 

Физика 72 75 104%          

⤷ Физика (допунски рад) 36 22 61%      14 14 
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⤷ Физика (додатни рад) 72 43 60%    1 28 29 

Хемија 74 72 97%      2 2 

⤷ Хемија (допунски рад) 16 5 31%    3 8 11 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 11 61%      7 7 

Информатика и рачунарство 36 37 103%          

⤷ Информатика и рачунарство 
(додатни рад) 

36 22 61%      14 14 

Техника и технологија 0 0         

    👥 Прва група-Станика  72 72 100%          

    👥 Рада-друга група  72 72 100%          

⤷ Техника и технологија (додатни рад) 37 22 59%      15 15 

    👥 додатна-ТиТ-7.разред-Рада  18 11 61%      7 7 

Ликовна култура 36 37 103%          

Музичка култура 35 35 100%      1   

Физичко и здравствено васпитање 72 74 103%      1   

⤷ Обавезне физичке активности 0 35         

ЧОС 36 34 94%    1 1 2 

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 36 100%      1   

Грађанско васпитање (изборни) 36 35 97%      1 1 

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

71 74 104%          

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

69 43 62%      27 26 

Секције  

Роботика (секција) 36 24 67%      12 12 

Саобраћајна секција (секција) 37 23 62%      14 14 

Литерарно-рецитаторска секција 
(секција) 

36 0 0%    21 15 36 

Слободна 
наставна 
активност  

Чувари природе (слободна наставна 
активност) 

36 37 103%      1   

        

VIII1 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 136 141 104%    1     

⤷ Српски језик (допунски рад) 17 12 71%      5 5 

⤷ Српски језик (додатни рад) 17 11 65%      6 6 

Енглески језик (1. страни језик) 68 71 104%    1     

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

34 24 71%      10 10 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

34 24 71%      10 10 

Ликовна култура 34 34 100%    3     

Музичка култура 32 35 109%          

Историја 68 71 104%          

⤷ Историја (допунски рад) 34 0 0%    20 14 34 

⤷ Историја (додатни рад) 34 0 0%    20 14 34 

⤷ Историја (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         
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Географија 69 68 99%    1   1 

⤷ Географија (додатни рад) 0 12         

⤷ Географија (допунски рад) 0 12         

Физика 68 72 106%          

⤷ Физика (додатни рад) 68 42 62%    4 22 26 

⤷ Физика (допунски рад) 34 22 65%    1 11 12 

Математика 136 132 97%    5   4 

⤷ Математика (додатни рад) 0 9         

⤷ Математика (допунски рад) 0 0         

Биологија 68 70 103%          

⤷ Биологија (допунски рад) 36 22 61%    2 12 14 

⤷ Биологија (додатни рад) 36 24 67%      12 12 

Хемија 70 71 101%    2     

⤷ Хемија (допунски рад) 20 15 75%      5 5 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 13 72%      5 5 

Техничко и информатичко образовање 0 2         

    👥 Рада - друга група  68 68 100%          

    👥 Прва група -Дејан  0 64         

⤷ Техничко и информатичко 
образовање (додатни рад) 

0 0         

    👥 додатна-ТиИО-8.разред-Рада  18 11 61%      7 7 

Физичко васпитање 67 67 100%          

ЧОС 34 36 106%          

Физичко васпитање - фудбал 35 35 100%          

Изборни  

Грађанско васпитање (изборни) 35 36 103%    1     

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 35 97%      1 1 

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 70         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

0 18         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

0 29         

Информатика и рачунарство (изборни) 34 35 103%          

Припремни 
рад  

Биологија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         

Географија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Математика (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         

Српски језик (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 11         

Физика (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 6         

Хемија (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 10         

Секције  
Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      13 13 

Роботика (секција) 34 24 71%      10 10 
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Еколошка секција (секција) 0 6         

        

VIII2 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 136 141 104%    1     

Енглески језик (1. страни језик) 68 71 104%    1     

Ликовна култура 34 35 103%    2     

Музичка култура 32 34 106%          

Историја 68 73 107%          

Географија 71 71 100%          

Биологија 68 69 101%    1     

Математика 136 138 101%    6     

Техничко и информатичко образовање 0 0         

    👥 Прва група-Станика  68 72 106%          

    👥 Друга група - Дејан  56 72 129%          

Физика 68 71 104%          

Хемија 70 69 99%    2   1 

ЧОС 35 36 103%          

Физичко васпитање 68 68 100%          

Изборни  

Немачки језик (2. страни језик) 
(изборни) 

58 72 124%    1     

Француски језик (2. страни језик) 
(изборни) 

0 0         

Грађанско васпитање (изборни) 36 35 97%      2 1 

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 35 97%    1   1 

Информатика и рачунарство (изборни) 34 34 100%          

Физичко васпитање - фудбал (изборни) 34 34 100%          

Допунски рад  

Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

18 22 122%          

Математика (допунски рад) 34 22 65%    2 10 12 

Физика (допунски рад) 34 22 65%    1 11 12 

Хемија (допунски рад) 20 15 75%      5 5 

Биологија (допунски рад) 36 22 61%    3 11 14 

Српски језик (допунски рад) 0 6         

Српски језик (допунски рад) 0 6         

Додатни рад  

Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

39 45 115%          

Математика (додатни рад) 34 21 62%    2 11 13 

Физика (додатни рад) 68 42 62%    4 22 26 

Хемија (додатни рад) 18 0 0%    11 7 18 

Техничко и информатичко образовање 
(додатни рад) 

34 22 65%      12 12 

Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

0 28         

Биологија (додатни рад) 36 24 67%    1 11 12 

Припремни 
рад  

Биологија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         
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Српски језик (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         

Математика (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 13         

Историја (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 8         

Географија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Хемија (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 10         

Физика (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 6         

Секције  

Роботика (секција) 34 24 71%      10 10 

Саобраћајна секција (секција) 34 23 68%      11 11 

Кошаркашка секција (секција) 26 26 100%          

Стони тенис (секција) 18 18 100%          

Еколошка секција (секција) 0 6         

        

VIII3 Наставни предмет 

Укупно Неодржано 

Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 136 141 104%          

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      6 6 

⤷ Српски језик (додатни рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Српски језик (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         

⤷ Српски језик (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Енглески језик (1. страни језик) 68 70 103%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

0 0         

    👥 Енглески језик, додатни рад, 
Драгана Тијанић Борић  

36 0 0%    21 15 36 

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(допунски рад) 

0 0         

    👥 Енглески језик, допунски рад,8. 
разред Драгана Тијанић Борић  

36 0 0%    21 15 36 

Ликовна култура 34 35 103%    2     

Музичка култура 34 38 112%          

Историја 68 74 109%          

⤷ Историја (додатни рад) 34 17 50%    5 12 17 

⤷ Историја (допунски рад) 34 17 50%    3 14 17 

⤷ Историја (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         

Географија 69 70 101%          

⤷ Географија (допунски рад) 0 11         
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⤷ Географија (додатни рад) 0 12         

⤷ Географија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Физика 68 71 104%          

⤷ Физика (додатни рад) 68 42 62%    4 22 26 

⤷ Физика (допунски рад) 34 22 65%    1 11 12 

⤷ Физика (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 6         

Математика 136 133 98%    5   3 

⤷ Математика (допунски рад) 0 23         

⤷ Математика (додатни рад) 0 31         

⤷ Математика (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         

Биологија 68 70 103%    1     

⤷ Биологија (допунски рад) 36 22 61%    2 12 14 

⤷ Биологија (додатни рад) 36 24 67%      12 12 

⤷ Биологија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         

Хемија 70 69 99%    2   1 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 0 0%    11 7 18 

⤷ Хемија (допунски рад) 20 15 75%      5 5 

⤷ Хемија (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 10         

Техничко и информатичко образовање 0 0         

    👥 Прва група-Станика  68 73 107%          

    👥 Друга група - Дејан  0 70         

⤷ Техничко и информатичко 
образовање (додатни рад) 

34 22 65%      12 12 

⤷ Саобраћајна секција (секција) 34 23 68%      11 11 

Физичко васпитање 72 69 96%      4 3 

Немачки језик (2. страни језик) 0 69         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

0 47         

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

0 22         

ЧОС 34 33 97%    1   1 

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 35 97%      1 1 

Физичко васпитање - фудбал (изборни) 0 34         

Информатика и рачунарство (изборни) 34 36 106%          

Грађанско васпитање (изборни) 36 35 97%    1   1 

Припремни 
рад  

Математика (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Секције  Роботика (секција) 34 24 71%      10 10 

        VIII4 Наставни предмет Укупно Неодржано 
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Планирано Одржано % Прво Друго Укупно 

Обавезни  

Српски језик 136 144 106%          

⤷ Српски језик (допунски рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Српски језик (додатни рад) 18 12 67%      7 6 

⤷ Српски језик (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 12         

Енглески језик (1. страни језик) 68 71 104%          

⤷ Енглески језик (1. страни језик) 
(додатни рад) 

34 24 71%      10 10 

Ликовна култура 34 35 103%    1     

Музичка култура 34 35 103%          

Историја 68 71 104%          

⤷ Историја (додатни рад) 34 17 50%    4 13 17 

⤷ Историја (допунски рад) 34 17 50%    3 14 17 

⤷ Историја (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 8         

Географија 71 71 100%          

⤷ Географија (допунски рад) 36 11 31%    12 13 25 

⤷ Географија (додатни рад) 36 12 33%    11 13 24 

⤷ Географија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 0         

Физика 68 70 103%          

⤷ Физика (допунски рад) 34 22 65%      12 12 

⤷ Физика (додатни рад) 68 42 62%    2 24 26 

⤷ Физика (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 6         

Математика 136 133 98%      4 3 

⤷ Математика (допунски рад) 36 23 64%    1 12 13 

⤷ Математика (додатни рад) 36 22 61%    2 12 14 

⤷ Математика (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         

Биологија 68 69 101%      1   

⤷ Биологија (допунски рад) 36 22 61%    1 13 14 

⤷ Биологија (додатни рад) 36 24 67%      13 12 

⤷ Биологија (припремни рад за 
полагање завршних и матурских 
испита) 

0 10         

Хемија 70 69 99%      1 1 

⤷ Хемија (допунски рад) 20 0 0%    14 6 20 

⤷ Хемија (додатни рад) 18 13 72%      6 5 

⤷ Хемија (припремни рад за полагање 
завршних и матурских испита) 

0 10         

Техничко и информатичко образовање 0 0         

    👥 Прва група-Станика  68 70 103%          

    👥 Рада - друга група  68 70 103%          

⤷ Ауто моделарство (секција) 36 23 64%      14 13 
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XI  ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНОМ СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ 

ЗАПОСЛЕНИХ 

 
1) СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ И ОГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД 

И 

ОДЕЉЕ 

ЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

“Скуп. Елементи скупа”- 

Обрада 

I/1 Биљана Капелети Октобар 

“Велико слово на почетку 
реченице. Тачка на крају 
реченица”-обрада 

I/3 Татјана Трипковић Октобар 

“Кретање облика у простору. 

Ветрењача”-обрада 

I/2 Јадранка Данојлић Новембар 

“Вода као растварач”-обрада I/4 Јован Јовановић Децембар 
 

 

Живимо здраво- пројектна 

настава 

 

Меримо време часовником 

II/1 

 
 

II/1 

Сања Лончар 

 
 

Сања Лончар 

Октобар 

 
 

Јануар 

⤷ Саобраћајна секција (секција) 35 23 66%      13 12 

⤷ Техничко и информатичко 
образовање (додатни рад) 

34 22 65%      13 12 

    👥 додатна-ТиИО-8.разред-Рада  17 11 65%      7 6 

Физичко васпитање 72 68 94%      6 4 

⤷ Стони тенис (секција) 36 18 50%    4 14 18 

⤷ Кошаркашка секција (секција) 26 26 100%          

Немачки језик (2. страни језик) 72 69 96%    2 1 3 

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(додатни рад) 

36 47 131%      10   

⤷ Немачки језик (2. страни језик) 
(допунски рад) 

36 19 53%    6 11 17 

ЧОС 34 36 106%          

Изборни  

Верска настава - православни 
катихизис (изборни) 

36 35 97%      2 1 

Грађанско васпитање (изборни) 36 37 103%          

Физичко васпитање - фудбал (изборни) 36 34 94%    2   2 

Информатика и рачунарство (изборни) 34 35 103%          

Секције  Роботика (секција) 34 24 71%      10 10 
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Одређивање непознатог 

сабирка- утврђивање 

II/2 Софија Милановић Октобар 

Понашање у превозним 

средствима 

II/3 Татјана Лончаревић- 

Нитић 

Новембар 

Потврдне и одричне 

реченице 

II/4 Александра 

Горановић 

Октобар 

 

Оријентишемо се на 

географској карти Србије 
III/2 Јасмина Радиновић- 

Лукић 
Октобар 

Одузимање једноцифреног 

од троцифреног броја 
III/1 Ивана Солдо Октобар 

Речи које означавају време, 

место и начин вршења 

радње 

III/4 Горица Мијаиловић Децембар 

Новогодишње честитке III/3 Славица Сретић Децембар 

 

Збирне именице- обрада IV/4 Јасмина Туловић Септембар 

Бројеви 0 и 1 код сабирања 

и одузимања-обрада 

IV/2 Марина Максимовић Октобар 

Рељеф Србије-обрада IV/3 
 

Оливера Стаматовић Октобар 

Новогодишњи украси- 

обрада 
IV/1 Весна Мирић Децембар 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Александра 

Горановић 

Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.2019 

Татјана Лончаревић- 

Нитић 

Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 

образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.20 

19 

 

Сања Лончар Дигитална учионица 

дигитално компетентан 

наставник- увођење 

електронских уџбеника 

и дигиталних 
образовних материјала 

Завод за 

унапређење 

образовања и 

васпитања 

27/28.08.20 

19 

 

 

2) СТРУЧНО ВЕЋЕ НАСТАВНИКА У ПРОДУЖЕНОМ БОРАВКУ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Такмичарске игре 
 

II 2, II 4 
 

Невена Манојловић 
 

октобар 

 

Јесење играрије 

 

I 1 

 

Маја Радисављевић 

 

новембар 

 

Новогодишњи украси, 

ликовна радионица 

 

I 2 

 

Драгана Јовановић 

 

децембар 

 

Играмо и певамо, музичка 

радионица 

 

I 3 
 

Јована Миљковић 
 

децембар 

 

Народне игре и плес 
 

II 1, II 3 
 

Оливера Лазаревић 
 

децембар 

Свети Сава- ликовна 

радионица 

 

I 4, I 3 

ДраганаМаксимовић, 
Јована Миљковић 

јануар 
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СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

 

Јована Миљковић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 
учитеља 
Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Драгана Максимовић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 

8 сати 

 

Друштво 
учитеља 

Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Драгана Јовановић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 
учитеља 

Београда 

 

3. 11. 2019. 

 

Маја Радисављевић 
Сазнај, запамти и оживи – 

будућност задиви- народна 

традиција 
8 сати 

 

Друштво 

учитеља 
Београда 

 

3. 11. 2019. 

Оливера Лазаревић Народне игре у настави и 

ваннаставним активностима 

16 сати 

Друштво 

учитеља 

Београда 

23. и 24. 11. 
2019. 

 

3) СТРУЧНО ВЕЋЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

,,Песма о керуши“,С.Јесењин 6/4 Ј.Татић октобар 

,,Српска девојка“,народна 
песма 

8/1 Б.Пуповић децембар 

,,Марко Краљевић и Муса 
Кесеџија“,народна песма 

6/3 Т.Бањеглав Децембар 

Синтагме 8/3 В.Петровић-Зечевић Децембар 

,,Дечак и пас“,,Д.Киш 5/4 ена Николић Јануар 

,,Избирачица“,К.Трифковић 6/2 Јелена Николић фебруар 

,,Кирија“,Б.Нушић 5/1 Јована татић Март 
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             СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати Организатор Време одржавања 

 

 

 

 

 

 
 

Т.Бањеглав 

Републички зимски семинар Министарство Фебруар 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство Јун 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 40 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 32 

 

 

 

 

 

 

 
Б.Пуповић 

Дигитално учење-занимљивији 
час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

Развој дигиталних компетенција Гордана Поповић август 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 80 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 53,5 

 

 

 

 

 

 

 
В.Петровић Зечевић 

Републички зимски семинар Министарство фебруар 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство Јун 

Дигитално учење-занимљивији 

час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 40 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 58  

Јелена Николић 
Обука за прегледање завршног 

испита из српског језика 
Министарство Јун 



129 
 

 
Дигитално учење-занимљивији 

час и трајније знање 

Удружење 

физичара 
,,Омега“,Ниш 

 

март 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 42 

 

 

 

 

 

 

 
 

Јована Татић 

Обука за прегледање завршног 
испита из српског језика 

Министарство Јун 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 8 

 

 

4) СТРУЧНО ВЕЋЕ МАТЕМАТИКА И ФИЗИКА 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

ЛЕДНИ ЧАС: Брзина 

светлости у различитим 

срединама. Преламање 

светлости. Тотална 
Рефлексија 

 

8/4 
Саша Шуњеварић 23.10.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Историјски подаци и идеја 
за настајање Питагорине 

Теореме 

7/2 Александра Медић 02.10.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 

Упоређивање целих 
бројева 

6/2 Сања Николић 16.09.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Површина призме 

8/3 Огњен Нинчић 

 
27.11.2019. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Централна симетрија 

5/3 Милица Пантелић, 25.10.2019. 
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УГЛЕДНИ ЧАС: 
Примена пропорције на 

поделу у датој размери 

7/1 Сања Николић 13.03.2020. 

УГЛЕДНИ ЧАС: 
Сила потиска у 
течностима и гасовима. 

Архимедов закон и његова 
примена 

7/4 Саша Шуњеварић 03.03.2020. 

 

 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 
Име и презиме 

наставника 
Назив семинара и број сати Организатор 

Време 
одржавања 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Стефан Поповић 

Обука  наставника 
информатике   и 
рачунарства за наставу у 7. 
и 8. разреду  основног 
образовања и васпитања 8 
сати 

ЗУОВ 13.10.2019. 

Десета међународна 

конференција 3К 
8 сати 

Гимназија“Исидора 

Секулић“ Нови Сад 

01.-02.11.2019. 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 16 сати 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Сања Николић 

Програм  обуке за 
запослене у образовању- 
дигитална     учионица- 
дигитално   компетентан 

наставник-увођење 
електронских уџбеника и 
дигиталних    образовних 
материјала 19,5 сати 

ЗУОВ 28.08- 
17.09.2019. 

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 36 
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Број сати стручног усавршавања ван установе: 19,5 

 

 

 

 
 

 

 
Александра Медић 

Настава орјентисана ка 
исходима учења 24 сата 

ЗУОВ Октобар 2020 

Дигиталноучење- 
занимљивији час и трајније 

знање 34 сата 

Удружење физичара 

Омега Ниш 

Март 2020. 

Онлајн 

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 58 

 
 

 

 
 

 
 

Огњен Нинчић 

   

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

 
 

 

 
 

 
 

Милица Пантелић 

   

   

   

   

   

   

   

   

Број сати стручног усавршавања у установи: 26 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

 

 
Саша Шуњеварић 
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Број сати стручног усавршавања у установи: 36 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 0 

 

 

5) СТРУЧНО ВЕЋЕ БИОЛОГИЈЕ И ХЕМИЈЕ 

 
              РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА 
РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Калцијум-својство и 
примена 

8-1 Вера Љубисављевић 5.11.2019. 

Ендокрини систем 
човека 

7-2 Весна Сретић 8.1.2020 

Живот у шуми 5-4 Снежана Петруновић 26.2.2020. 
 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и броати Организатор 
Време 
одржавања 
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Вера Љубисављевић 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
учења 

Завода за 
унапређивање 

образовања и 
васпитања 

 
Мај 2020. 

 

Дигитална учионица 
Завода за 
унапређивање 

образовања и 
васпитања 

 
Јун 2020. 

Број сати стручног усавршавања у установи: 33 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 41,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Снежана Петруновић 

 

 
Образовна академија 

Акредитовани  

20.2.2020. 
стручни скуп 
Издавачке куће 
Kllet, Нови 

Логос, Фреска 
Комуникација и изградња Друштво  

14.2.2020. социјалих односа између учитеља Новог 

актера образовног процеса Сада 

 
Како подстаћи скривене 

потенцијале ученика 

Акредитовани  
 

26.2.2020. 
вебинар, 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
Управљање временом у 

циљу организације часа 

Акредитовани  
 

12.3.2020. 
вебинар, 

Издавачке куће 
Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

Дигитално учење, Удружење  

28.4.2020. занимљивији час и трајније физичара 

знање „Омега“ Ниш 

Дигитална учионица 
Завода за 
унапређивање 
образовања и 

 
Јун 2020. 

васпитања 

Број сати стручног усавршавања у установи: 76 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 64,5 

 

 

 

 

 

 

 
 

Весна Сретић 

 
Образовна академија 

Акредитовани 
стручни скуп 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
 

20.2.2020. 

 
Како подстаћи скривене 

потенцијале ученика 

Акредитовани 
вебинар, 

Издавачке куће 

Kllet, Нови 
Логос, Фреска 

 
 

26.2. 2020. 

Обука за реализацију наставе 

оријентисане ка исходима 
учења 

Завода за 

унапређивање 
образовања и 
васпитања 

 
Мај 2020. 

Дигитална учионица 

 

Завода за 

унапређивање 
образовања и 
васпитања 

 
Јун 2020. 
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Број сати стручног усавршавања у установи: 48 
Број сати стручног усавршавања ван установе: 47,5 

 

6) СТРУЧНО ВЕЋЕ ИСТОРИЈА-ГЕОГРАФИЈА 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Хуманизам и ренесанса седми Александра Јелић 09.2019. 

Оријентација у простору шести Стеван Роксандић 10.2019. 

Словени и њихово 

досељавање на Балкан 

шести Владан Миљковић 10.2019. 

Стене пети Јован Драгићевић 12.2019. 

Део угледних часова није одржан због ванредног стања. 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и 
наставника 

презиме Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Јован Драгићевић Дигитална учионица ЗУОВ 08.2019. 

 Нови протокол о посматрању 
часа 

Биљана 
Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Владан Миљковић Дигитална учионица ЗУОВ 08.2019. 
 Microsoft   

 Нови протокол о посматрању 

часа 

Биљана 

Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Aлександра Јелић Нови протокол о посматрању 
часа 

Биљана 
Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

 

Стеван Роксандић 
Нови протокол о посматрању 

часа 

Биљана 

Нешковић, 
директор школе 

1.2020. 

Aлександра Јелић Имплементација Office-a 365 

у органиазцији рада школе. 

Друштво 

учитеља 
Београда 

2.2020. 

Aлександра Јелић Стручни скуп – нове теме у 

историографији – оквири и 

циљеви примене у настави 
историје. 

Филозофски 

факултет 
 
 

2.2020. 

Стеван Роксандић Дигитално учење – 
занимљивији час и трајније 
знање 

Удружење 
физичара 
Ниш 

 

Омега 
3.2020. 

Aлександра Јелић  

Дигитално учење – 

занимљивији час и трајније 
знање 

Удружење 

физичара 

Ниш 

 

Омега 
3.2020. 

Стеван Роксандић Обука за реализацију нових 

програма наставе 

оријентисаних ка исходима 
учења. 

ЗУОВ 5.2020. 
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Јован Драгићевић Обука за реализацију нових 

програма наставе 

оријентисаних ка исходима 
учења. 

ЗУОВ 5.2020. 

Стеван Роксандић Дигитална учионица 
 

ЗУОВ 5. и 6. 2020. 

Александра Јелић Дигитална учионица ЗУОВ 5. и 6. 2020. 

 
 

   

 

 

7) СТУЧНО ВЕЋЕ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА, ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ, ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 
 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

Угледни час (техника и 

технологија) – Врсте 

линија, формати папира и 
цртање скице 

 

V-3 
Радиславка Лакићевић 
Копања 

(техника и 

технологија) 

 

21.11.2019. 

Угледни час 
(информатика) - Рад са 
текстом (угледни час) 

 

V-1 
Радиславка Лакићевић 
Копања 
(информатика) 

 

30.09.2019. 

Огледни час (техника и 
технологија) 

VI/4(два часа) Станика Брашњевић 28.10.2019. 

 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 
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Станика Брашњевић 

Усаглашавање оцењивања 

ученика 

 

 

1-Извођење огледног часа 

(реализатор) 
 

8. Реализација хоризонталне 

еваулације 

Посета угледним часовима 

 
 

9. Усаглашавање оцењивања 

ученика 

 

 

 

 

10. Фестивал 

науке 
(дежурство) 

 

 

11. Стручна

 посета ИЦ Петница (8 

бодова) 

 
12.Презентација уџбеника 

13. Разред-Вулкан знање 

(1 бод) 

 
7.Презентација уџбеника 
за 7. Разред- М&Г Дата (1 
бод) 

Станика 
брашњевић 

 

 

Станика 

Брашњевић 

 
 

Дискусија 

/анализа 

Актив 

 

 

 

Сајам 

 

 

 

Петница 

Хотел ИН 

 

Ош,,Дринка 

Павловић 

. 
Септембар, 
октобар 

 

 

20) сати 

 
 

26.11.2019. 

26.12.2019. 

(2 сата) 

 
 

Септембар 

Октобар 

Новембар 

Децембар 
(2 .сата) 

 
 

30.11.2019 
до2.12.2019. 

( 8 бодoва) 

 
 

15.11.2019. 

(8) бодоба. 
 

5.12.2019. 

(1)бод 

 
 

24.12.2019. 

(1.)Бод 
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 8.Презентација уџбеника Дом синдиката  

За 7-ти разред Нови Логос  20.2.2020. 

 

9.Презентација уџбеника за 

 

Домсиндиката 

(1.бод) 

6-ти разред Клет  20.2.2020. 

  
Ош,,Стеван 

(1. бод) 

10.Нови протокол о Синђелић 16.1.2020. 

посматрању часа-Биљана  (1) бод 

Нешковић (1 бод)  

Ош,,Стеван 
 

11. Критеријуми при Синђелић 26.02.2020. 

избору уџбеника   

(1 бод)  

Ош,,Стеван 
 

(19,5)бодоа 

11.Наставник-увођење Синђелић,,  

електронских уџбеника и   

дигиталнихобразовних   

материјала.  
 

Онлајн 

 
 

28.4.2020. 

12.Дигитално учење-  (34) бода 

занимљивији час и   

трајније знање   

Број сати стручног усавршавања у установи ( 48 ) 

Број сати стручног усавршавања ван установе ( 53,5 ) 
 

 

 

8) СТРУЧНО ВЕЋЕ УМЕТНИЧКИХ НАУКА 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

 

Линија у негативу 
5/4 Наставник ликовне 

културе 
Новембар 2019 

 

Српска уметничка 

музика:„Коштана“-Петар 

Коњовић 

5/3 Наставник музичке 
културе 

Новембар 2019 

 

 

                         СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 
 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број сати 
Организатор 

Време 
одржавања 

Наталија Вакањац Дигитално учење- 
занимљивији час и трајније 
знање 34 сата 

Удружење 
физичара 
„Омега“- Ниш 

Март,април 
2020 
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Наталија Вакањац 
Дигитална учионица 19,5 

сати 

ЗУОВ Мај 2020 

    

    

    

    

 

9) СТРУЧНО ВЕЋЕ ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

 
РЕАЛИЗАЦИЈА УГЛЕДНИХ ЧАСОВА 

 

НАЗИВ ЧАСА РАЗРЕД И 
ОДЕЉЕЊЕ 

РЕАЛИЗАТОР ВРЕМЕ 

БАРАТАЊЕ 

КОШАРКАШКОМ 
ЛОПТОМ,СТИЦАЊЕ 
ВЕШТИНА КРОЗ ИГРЕ 

6/2 КРИСТИНА 
ПАВЛОВИЋ- 

РАЈКОВИЋ 

23.10.2019.ГОД 

 
СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

 

Име и презиме 
наставника 

Назив семинара и број 
Сати 

Организатор 
Време 

одржавања 

    

    

    

    

    

 

XII ТИМОВИ 

 
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 2019-2020. крај године 

Тим за ИО ОШ ,,Стеван Синђелић" је школске 2019/2020. године радио у саставу: 
Биљана Нешковић (директор школе), Весна Петровић Зечевић (руководилац Тима за ИО), Тереза 

Моличник (психолог), Дијана Манце (педагог), Оливера Стаматовић, Татјана Трипковић, Ивана  

Солдо и Софија Миланковић (учитељице), Јелена Николић (професор српског), Александра Медић 

(професор математике), Ирена Грбић (професор енглеског), Наталија Вакањац (професор ликовног) . 

 
 

Школски тим за ИО анализирао је податке о постигнутом успеху и дисциплини ученика са 
ИОП-ом које су одељењске старешине изнеле на Одељењским већима. 
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Ученик одељења 6/1 О. Д. има две негативне оцене и упућује се на полагање поправног испита. 
 

РАЗРЕД ИОП 1 (30) ИОП 2 (8) УКУПНО 

1. - 1 1 

2. 5 - 5 

3. 1 - 1 

4. 4 1 5 

5. - 4 4 

6. 10 1 11 

7. 2 3 5 

8. 6 - 6 

НА НИВОУ ШКОЛЕ 28 10 38 

Ученик С. Т. 7/1 имаo je изречену васпитну меру укор одељењског старешине, гласањем 

чланова Одељењског већа ученику је поправљена оцена на примерно (5). Ученица С. С. 7/4 

имала је изречену васпитну меру укор одељењског старешине, гласањем је, такође, 

поправљена оцена на примерно (5). 

Родитељи ученика Н. М. су добили решење ИРК-е, тако да ученик наставља са радом по ИОП-у 

2. Родитељи ученика Н. М. су добили решење ИРК-е, тако да ученик наставља са радом по 

ИОП-у 2. 

Израђено је 28 ИОП-а 1 (у млађим раредима 10, у старијим 18) и 10 ИОП-а 2 (у млађим раредима 

2, у старијим 8). Укупно 38 ИОП-а. 

На крају полугодишта школске 2019/20. године има укупно 38 ученика који раде по ИОП-у. 

 

Додатну подршку логопеда Маје Балванлиев има 10 ученика (8 ученика млађих разреда и 2 

ученика старијих разреда). 

Специјални педагог Данко Спасић радио је током другог полугодишта са 13 ученика (8 ученика 

млађих рареда и 5 ученика старијих разреда). Додатну подршку педагога Мухамеда 

Рамаданија има 18 ученика млађих разреда и један ученик петог разреда.. 

Ученици у инклузији били су укључени у ваннаставне активности према својим могућностима и 
афинитетима. За време учења на даљину, ученици су добијали штампани прилагођени материјал. 

На основу вредновања ИОП-а на крају првог полугодишта, запажено је да ученици показују 

напредак у раду и понашању, а примењене стратегије дају резултате. 

Руководилац Тима за ИО Весна Петровић Зечевић 

 

 

 

ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

 
Извештај –ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

1. Од почетка школске 2019/20. године одржана су 6. састанка тима . 

2. Одабрани су чланови тима 

 16.ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ 

ОРЈЕНТАЦИЈУ 

 

1. Станика Брашњевић руководилац 

2. Радиславка Лакићевић Копања лан тима 

3. Биљана Нешковић члан тима 

4. Огњен Нинчић директор 



140 
 

5. Биљана Пуповић помоћник 

директора 
6. Дијана Манце- Данијела Пејчиновић педагог 

7. Тереза Моловчек психолог 

8. Кристина Павловић Рајковић Члан тима 
 

3. Направљен је план рада и подељена су задужења : 

Август –Сачињен је план рада тима за школску 2019/2020. годину и подељена задужења . 

План рад аје приложен у план рада школског програма. 

Септембар: 
Ученици су професионално информисани и усмеравани од стране наставника ликовне културе,путем 

изложбе у холу школе на тему професионалне орјентације, као и на часовима редовне наставе. 

Разредне старешине редовно су информисали ученике на часовима одељенске заједнице. 

Октобар: 

Психо-педагошка служба је је професионално информисала ученике осмог разреда путем 

презентација и предавања на часовима које су посећивали предвиђених својим плановима о посети 

часовима. 

Новембар, Децембар: 
Путем паноа, презентација и предавања разредне старешине су на часовима одељенских заједница 

редовно информисали ученике на тему професионалне орјентације.Две приватне школе су нас 

посетиле поделиле ученицима материјале и одржале презентацију своје школе. Материјали и 

информације о истим су истакнути на огласној табли професионалне орјентације у школи.Један број 

ученика је одлазио на тестирање код стручних служби на тестирање професионалне орјентације . 

Јануар: 
Ученици су активније усмеравани на часовима техничког да истражују путем интернета занимања и 

професије које се појављују све више као нова занимања.Разговарало се о начину како да се више 

ангажујемо у другом полугођу да се упознају са што већим бројем занимања. 

Март, април, мај, јун 

Ученици су путем платформе редовно информисани о школама које могу уписати. Прослеђивани су 

материјали које смо добијали од школа. 

Ученици су такође обавештавани о пријављивању у школе дуално образовање. Поједини ученици 

наше школе су се пријавили у те школе и њихови подаци су прослеђени министарству просвете на 

време. 

Ученицима је прослеђен на време дигитални информатор о упису у средњу школу. 

Руководилац ТИМ-а 
Станика Брашњевић 
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ТИМ ЗА САРАДЊУ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

Извештај о реализацији програма сарадње са локалном заједницом 

Реализовани су следећи садржаји: 

 Септембар месец је обележен следећим активностима: 

Предавања за ученике трећег и четвртог, као и шестог и осмог разреда, на тему о безбедности у 

саобраћају и малолетничка деликвенција. 

Ликовна радионица на тему ,,Тајне морских дубина”са предшколцима из вртића „Чигра“,  

„Колибри“и ,,Кошута”. 

 Октобар месец је био посвећен сарадњи са организацијом Пријатељи деце општине Звездара, у 

оквиру Дечје недеље. Остварене су следеће активности: 

ДЕЧЈА НЕДЕЉА: 
Ликовни конкурс поводом Дечје недеље: ,,Да право свако – дете ужива лако” На Дечјем 

октобарском салону изложени су радови наших ученика. 

Ученици трећег разреда су присуствовали јавном часу који су организовали професори Музичке 

школе „ Владимир Ђорђевић“. 

У нашој школи су гостовали предавачи удружења „ Саобраћајни активизам“. Деци су одржали 

предавање на тему безбедности у саобраћају. Осим тога, ученици су активно учествовали на 

полигону. 

У просторијама Општине Звездара одржана је трибина за промовисање културе ненасиља. Ученици 

четвртог разреда су организовали активност под слоганом ,,Имам право на игру “ заједно са 

предшколцима из вртића Чигра. 

Ученици четвртог разреда су се дружили са песникињом Драганом Младено вић, илустратором 

Борисом Кузмановићем,у библиотеци ,, Бранко Миљковић” 

Као завршница Дечје недеље одржан је ,, Јесењи карневал” уз учешће ученика млађих разреда. 

У Новембру су одржане следеће активности: 

Поводом празника Дана примирја у Првом светском рату, одржана је приредба у холу школе. 

Наши ученици су имали прилику да присуствују настави хемије ,физике ,архео логије и геологије 

која се одржавала у Научно-истраживачкој станици Петница и Петничкој пећини. 

Ученици наше школе су се представили на највећој научној манифестацији Југоисточне Европе, 

поставком ,Који је данас датум”. 

 Децембар је имао следеће активности: 

Најраспеванија одељенска заједница, ученици 4-2 освојили су другу награду, а на општинском 

такмичењу ,,Златна сирена” наши ученици су постигли изузетне резултате. 

Ученици нижих разреда су присуствовали представи ,, Деда Мразе, не скрећи са стазе” и забавном 

програму у Центру за културу ,,Влада Дивљан” 

Представници Министарства унутрашњих послова са министром ,су посетили школу у оквиру 

програма Основи безбедности деце , који се спроводи у школа ма ради безбедности деце, нарочито у 

саобраћају,вршњачко насиље и посебно електронско насиље. 
 

У јануару 

Након две године поново је одржан Сајам науке. Гости су били и предшколци из вртића ,,Колибри”. 

Наши ученици узели су учешће у такмичењу пливања за Часни крст и остварили значајне резултате. 

У току другог полугодишта , настава се одвијала на даљину. 

 

Руководилац Тима за сарадњу са 
локалном заједницом 

Оливера Лазаревић-Јовановић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САРАДЊУ СА ПОРОДИЦОМ 

Током првог полугодишта школске 2019/2020. године, сарадња са родитељима је веома успешно 

остварена у циљу унапређивања образовно-васпитног процеса, напредовања ученика, стварању 

одговорног односа према обавезама и изграђивању другарских односа у групи. 

Све планирано, Тим за сарадњу са породицом је и остварио. Одржана су четири састанка Тима. 

Непосредна групна сарадња са родитељима се одвијала кроз родитељске састанке. Посебна пажња се 

придаје пружању подршке родитељима у раду са ученицима са тешкоћама у раду, учењу, проблемима 

у понашању. Битно је истаћи и сарадњу са родитељима чија деца раде по прилагођеном или 

измењеном програму. 

Редовне индивидуалне консултације одељењских старешина са родитељима су реализоване у унапред 

договореним терминима. Дани отворених врата су одржавани према утврђеном распореду. 

Састанци Савета родитеља и Школског одбора су одржавани према утврђеном плану. 

Родитељи се, путем огласне табле и сајта школе који се редовно ажурира, правовремено информишу о 

школским активностима. Родитељи су имали и могућност да присуствују образовно-васпитном 

процесу, па су многи од њих и искористили ту могућност и присуствовали часовима свог детета. 

Родитељи ученика који похађају продужени боравак остварују свакодневни контакт са наставницима 

у боравку приликом преузимања деце. Наставници у боравку сарађују са родитељима и на редовним 

родитељским састанцима, као и на индивидуалним консултацијама. 

 
Педагошко-психолошка служба остварује веома значајну сарадњу са родитељима. Та сарадња 

доприноси хармоничнијој атмосфери у школи, конструктивнијој сарадњи са родитељима и 

ученицима, уопште. У месецу новембру, педагог и психолог школе су реализовали предавање за 

родитеље ученика првог разреда под називом „Стварање радних навика код деце“. 

Веома значајну сарадњу са родитељима остварује и педагошки асистент. Један од врло значајних 

циљева сарадње са родитељима је и спречавање раног прекида школовања и смањење раног 

напуштања школе. 

Родитељи су и редовни учесници школских манифестација. Дана 26.12.2019, одржан је Новогодишњи 

вашар, а 27.1.2019. је пригодним програмом обележена школска слава Свети Сава, где су 

посебноучешће имали родитељи ученика који су учествовали у реализацији приредбе. 

И у овом периоду су родитељи били веома ангажовани, укључени у рад школе, тимова и свакодневно 

функционисање школе. 

Током другог полугодишта школске 2019/2020. године, сарадња са родитељима је веома 

успешно остварена. 
Због самих околности (увођења ванредног стања услед КОВИД-19 пандемије),сарадња 

родитеља и наставника је била интензивнија и квалитетнија. 

С обзиром да се настава изводила он-лајн( путем апликације Вибер,имејлом и платфпрми Гугл 
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учионица и Едмодо), родитељи су директно били укључени у наставни процес од праћења градива до 

стварања одговорног односа према обавезама. 

Одржан је један састанак тима на коме су чланови тима разменили искуства везана за извођење 

он лајн наставе,са становишта учитеља,предметних наставника,педагошких асистената и учитеља у 

боравку,и наравно, родитеља. 

Непосредна сарадња са родитељима се одвијала кроз разговоре телефоном или путем вибера 

,имејла и платформи за учење. 
Испоставило се да недовољна техничка опремљеност,недовољна обученост и родитеља и 

наставника за рад преко платформи,као и непостојање радног времена и неусаглашавање процеса 

учења и осталих животних активностии су били озбиљни проблеми које су се искључиво решавале на 

релацији родитељ-наставник. 

Родитељи као проблеме истичу- један рачунар или телефон за више деце или један дигитални 

апарат који су и сами морали да користе за посао од куће ,а били су принуђе- ни да га деле са 

децом,или да су због својих обавеза одводили децу у сеоске средине код рођака,а да деца тамо нису 

имала услове за праћење наставе (непостојање интернета),што се одражавало на темпо којим су 

предавала домаће задатке. Посебна пажња се придавала пружању подршке родитељима у раду са 

ученицима са тешкоћама у раду –деце која раде по прилагођеном или измењеном програму. 

За ученике који су се пријавили да не поседују дигиталне уређаје за несметано праћење 

наставе,у самој школској установи је организовано преузимање штампаног материјала за све предмете 

и предвиђење наставне јединице. 

Педагошки асистент Мухамед Рамадани је успоставио контакт и активно учествовао у процесу 
учења-предавања и рада на домаћим задацима код ромске популације. 

Спроведене су све анкете,како оне које чине уобичајени део школског живота 

(излети,екскурзије,изборни предмети),тако и оне тренутно актуелне (анкета ресорног министарства о 

техничкој опремељености и условима –обезбеђен интернет,рачунар,или мобилни телефон за извођење 

онлајн наставе за ученике и наставнике –крај маја). Школске свечаности планиране на почетку 

школске године,а за овај период (2.полугодиште-Ускршњи вашар,и прослава Дана школе),нису 

одржане услед посебних услова који су тада били на снази. 

Од 11.05.боравак је почео са радом за ону децу чији су родитељи морали да почну да раде.Број 

ученика и наставника у учионици,као и мере санитације су спроведене по препоруци министарства. 

28.06.одржани су родитељски састанци на којима су подељене ђачке књижице и сведочанства. 

Радионице,трибине и стручна излагања се због новонасталих околности нису спровеле. 

Успешно је сроведена пробни завршни испит као и завршни испит ,у стого контролисаним 

условима,све у складу са препорукама и Министарства здравља и Министарства просвете,науке и 

техлолошког развоја. 

Директор школе је обављала сарадњу са локалном самоуправом ,Саветом родитеља и 

Школским одбором по унапред одређеном плану. 

Руководилац Тима за сарадњу са породицом 

Драгана Миленковић 

 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
 Чланови тима: 

Снежана Петруновић – руководилац тима 

Весна Сретић – члан тима 

Стеван Роксандић – члан тима 

Славица Сретић – члан тима 

Дејан Радоњић – члан тима 

Марина Максимовић – члан тима  

У првом полугодишту школске 2019-2020. године Tим за заштиту животне средине успешно је 
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спровео планиране акције, манифестације и обележавање значајних датума. 
- Током лета организовано је масовно прикупљање старе хартије, чишћење и припремање учионица за 

предстојећу школску годину. Стара хартија је продата градској чистоћи, а новац је употребљен за 

куповину садница туја и уређење атријума баштенским цвећем. 

- 16. 9. 2019. обележен је међународни Дан очувања озонског омотача. Ученици шестог разреда су 

припремили већи број мултимедијалних и пано презентација у циљу упознавања ученика о значају 

очувања озонског омотача. 

- 26. 9. 2019. пано презентацијом Чувара природе обележен је Дан чистих планина. Овом приликом 

скренута је пажња ученицима школе да су планине идеално место за опуштање, одмор и рекреацију и 

да само чисте планине могу да нам пруже уживање. 

- 8. 10. 2019. обележен је Дан животиња изложбом биљака и животиња које су у непосредној вези са 

биљкама, као опрашивачи, биљоједи, паразити али и инсективорне биљке. Целодневну изложбу и 

додатна објашњења организовали су ученици шестог разреда за млађе разреде, а представљена је у 

холу школе. 

- 16. 10. 2019. обележен је Дан правилне исхране. У млађим разредима одржана је радионица којом је 

приказано колико се шећера уноси конзумацијом различитих намирница, колико је важно неговати 

здрав начин исхране, а промовисани су и здрави стилови живота. 

- Током новембра, ученици старијих разреда су били укључени у акцију чишћења школског дворишта. 
- 1. 11. 2019. Дан екологије обележен је на редовним часовима биологије када су наставници 

биологије указали на значај очувања животне средине и најавили активности ученика у будућем 

периоду. 

- Новембар је и месец рециклаже, тако да се школа у новембру укључила у заједнички пројекат 

Градске чистоће и општине Звездара. Одређена су места на којима су постављене рециклажне канте, а 

спроведене су и едукације на тему сортирања отпада и значају тог процеса. 

- Школски пројекат „Растимо заједно“, који је подразумевао организовање, набавку и реализацију 

пошумљавања школског дворишта од стране првака са својим учитељима и уз несебичну помоћ 

ученика завршног разреда, завршен је 22. 11. 2019. садњом четири стабла платана. Акцији се 

прикључила и педагошко-психолошка служба која је донирала још два стабла. Само дан раније 

едукатори ЈП Србијашуме су одржали предавање о значају дрвећа и заједно са ученицима предметне 

наставе засадили четири нова стабла у школском дворишту. Пожари током 2019. су уништили 

огромна шумска пространства, а на овај начин, наша школа је дала мали, али важан допринос у 

очувању животне средине. 

- Низом вршњачких едукација, ученици старијих разреда су обележили 1. децембар, Дан борбе против 

СИДЕ. 

- Чланови Тима за заштиту животне средине заједно са ученицима укључили су се у хуманитарну 

акцију „Срце Синђелића“ припремом новогодишњих пакетића. Такође, одазвали су се и прикупљању 

финансијске помоћи за лечење ученика једне звездарске школе. 

- Од средстава прикупљених од старе хартије купљена је јелка са бусеном, коју су ученици Чувара 

природе окитили посебно украшеним шишаркама. Јелка се налази у атријуму школе све до планиране 

акције пролећног озелењавања школског дворишта. 

- 17. јануара 2020. године у школском холу је одржан Фестивал науке, где су чланови Тима заједно са 

ученицима допринели својеврсној промоцији школе и науке у нашој школи. 

- Током другог полугодишта, за време учења на даљину реализоване су неке активности онлајн путем: 

- 22. март-Дан вода-презентације ученика; 

- 31. март-Сат за планету-реферат и плакат; 

- 22. април-Дан планете Земље-филм и квиз; 

- 22. мај-Дан биодиверзитета-презентације ученика; 

- 5. јун-Дан заштите животне средине-презентације ученика. 
Активности које су укључивале непосредан рад ученика и наставника, као и планирани излети, нису 

реализовани због проглашеног ванредног стања. 

 18.
 6. 2020. 

  Руководилац тима 

Снежана Петруновић 
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ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ 

 

- , Школа без насиља“, израђен је правилник и у потпуности се примењује. Тим за заштиту 

ученика од насиља и Директорка, су едуковали све актере школског живота, са садржајем и 

примено правилника. Тако да се правовремено и ефикасно реагује на насиље било ког нивоа. 

Све активности су поткрепљене редовним индивидуалним разговорима Директорке и 

наставника, ученика. Редовно се организују стручне теме, чек листе имају све одељенске 

старешине, и врло често се мењају или употпуњују поставке паноа, у просторијама школе. 

Врши се редовна евалуација и самовредновање реализованих стручних тема, евалуација рада 

наставника на превенцији насиља и процени нивоа и поступања по процедури. 

- Промоција школезаузима битно место и једна је од најчешћих тема, о којој се разговара, у 

циљу унапређења и подизања угледа школе у окружењу и мотивисању што већег броја 

родитеља да упишу своју децу у нашу школу. Међутим, наш циљ је да што више упознамо и 

наше садашње родитеље, о начину рада и постигнутим резултатима рада, како школе, тако и о 

успесима њихове деце. 

- Директорка школе веома води рачуна и инсистира на усавршавању наставника, обуци 

наставника за примену савремених наставних метода. На почетку сваке школске године, 

Директорка уз консултације са наставницима, педагогом и психологом, врши одабир 

потребних и корисних семинара. Тако да на крају сваког циклуса, сви наставници имају 

потребан број сати стручног усавршавања, изпажљиво одабраних обука, да би подигли ниво 

својих компетенција. 

- Сајт наше школе се редовно ажурира, у циљу што боље промоције наше школе, али и као 

могућност родитељима, ученицима и запосленима, да буду што боље и правоврененије 

информисани. 

-  У нашој школи има доста младих наставника, приправника. Њима се посвећује посебна 

пажња. Организују се стручне теме за њихове потребе, ради се заједничко планирање, упућују 

се у литературу и закон, Директорка, педагог и психолог, посећују њихове часове. Сви чланови 

колектива се труде да се они што пре, што пријатније и професионално сигурније осећају у 

школи. 

- Пројекат МИНД УП је уз помоћ психолога школе, реализован. Сви учитељи су обучени за рад 

са децом, по то моделу. Психолог је редовно посећивала часове, као и људи, чији је то 

пројекат. Они субили веома задовољни примено тог пројекта. 

- Формирање нових секција је трајан процес у нашој школи. Тако је пружена прилика нашим 

ученицима, да задовоље своје потребе, радозналост, за ваннаставним активностима, као и да 

открију и развијају своје таленте. 

- Интердисциплинарна настава је код нас заживела 2018. г. И настављена је пракса тог начина 

рада. 

- Тим за сарадњу са породицом, подстиче и прати пројекат ,, Отворен дан школе“. Родитељи у 
току школске године, посећују часове у одељењу своје деце. 

- Пројекат Мини рециклаже и Хуманитарних акција, утиче на подизање свести о значају 
животне средине и због тога се реализује током целе школске године. 

- Директорка школе велику пажњу посвећије унапређењу рада боравка школе.Посећује и прати 

рад боравка, спроводи анкете међу ученицима и њиховим родитељима, да би сазнала из 

повратне информације шта је још потребно да уради, да би обезбедила што пријатнији простор, 

рад и дружење деце, која користе услуге боравка. 

- Сваке школске године се врши редовна евалуација од стране ученика и родитеља, који 
учествују у пројекту ,, Оснаживање породице“. 
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- Као што је планирано, у школи је формирана база знања. Наставници у фолдер, предвиђен за 

то, ,, убацују“ примере добре праксе. Ти примери су доступни свим наставницима школе, а у 

циљу унапређења васпитно- образовног рада и побољшању квалитета наставе. 

-  Као и друге школе, и наша школа се суочава са проблемима смањења уписаних ђака, са бројем 

исписаних ђака и ђацима који наставу не похађају редовно. У том циљу сарађујемо са Центром 

за социјални рад, имамо и примењујемо Пројекат за смањивање осипања ученика из 

маргинализованих друштвених група и у тај рад је активно укључен педагошки асистент. 

- У нашој школи се велика пажња посвећује припремној настави и организацији како пробног, 

тако и завршног испита ученика 8. разреда. Припреме за организацију тог посла, почињујош 

током прво полугодишта. Тим поводом мобилишу се сви радници школе. По завршетку 

испита, сваке године, приступа се евалуацији и анализи целог процеса, у циљу корекције у 

наредној години. 

-  Хуманитарни фонд ,, Срце Синђелића“, постоји већ неколико година. О начину прикупљања 

средстава и дистрибуцији средстава, одлучују како наставници, тако и Ученички парламент и 

Савет родитеља. 

 

 
Татјана Трипковић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ И САРАДЊУ 

СА ЦРВЕНИМ КРСТОМ 

 
Чланови тима: 

1. Драгана Јовановић, професор разредне наставе 
2. Сања Лончар, професор разредне наставе 

3. Мухамед Рамадани, педагошки асистент 
4. Драгана Максимовић, професор разредне наставе 
5. Јована Миљковић, професор разредне наставе 
6. Марина Максимовић, професор разредне наставе 

7. Јелка Вујић, наставник биологије 
8. Снежана Петруновић, наставник биологије 

9. Кристина Павловић Рајковић, наставник физичког и здравственог васпитања 
 

У току ове школске године Тим је успешно реализовао многобројне активности. 

 

-У месецу септембру евидентирали смо број ученика којима је неопходна социјална заштита, ромских 

ученика и инклузивних ученика на нивоу одељења, већа и школе, списак је достављен пп служби. 

 Обезбезбедили смо помоћ социјално угроженој деци у виду школског прибора и бесплатних 
половних уџбеника и радних листова, као и прибора за техничко образовање и физичко васпитање; 

 Настављена је сарадња са Црвеним крстом и договор око реализације радионица у оквиру пројекта 

''Програм против трговине људи'' и других едукативних радионица везаних за ненасилну 

комуникацију, ненасилно решавање конфликата и толеранцију међу вршњацима; 

 Направљен је договор око реализације бесплатних оброка у оквиру продуженог боравка у школи. 

 Учествовали смо у давању мишљења и помоћ око издавања потврда за остваривање социјалне 

помоћи и дечијег додатка. 

 Одржана су предавања о појму здравља и здравог начина живота, од I до VIII разреда, час ОС; 

 Као и значај одржавања личне хигијене од I до IV разреда; 

 Развијање личне одговорности за бригу о телу од V до VIII разреда, час ОС; 

 Анализа коришћења слободног времена, од V до VIII разреда. 

 

-У току месеца октобра реализоване су следеће активности: 

 Педагошки асистент је обилазао ученичке породице из социјално угрожених миљеа, ради 

утврђивања реалних услова за живот и рад. 

 Извештаји су послати Центру за социјални рад Звездара о установљеним условима са терена са 

циљем побољшања истих и прављење плана социјалне подршке са ЦСР-ом, Општином Звездара. 

 Одржана су предавања на теме „Исхрана, формирање навика и ставова“, од I до VIII разреда, час 

ОС; 

 Одржана су предавања на тему „Правилна исхрана у пубертету, утицај гојазности на физичку 

активност“, ученицима VII и VIII разреда, на часовима физичког 

 Обележили смо дан дијабетичара, ученици VI разреда одржали су предавање ученицима млађих разреда; 

 У оквиру дечије недеље одржана је изложба кућних садница и биљака, као и предавање о значају и гајењу 
биља. 

 Одржани су систематски прегледи ученика I разреда као и до IV разреда (педијатар и стоматолог) 
 Током октобра волонтери Црвеног крста одржали су више едукативних предавања на тему – Програм борбе 

против трговине људима. Предавања су била организована на часовима одељењске заједнице ученика 
четвртог и осмог разреда. 

 Волонтери Црвеног крста одржали су предавање и практичну вежбу за ученике трећег разреда на тему: 
Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода. Ученици су добили и штампани 
материјал као подсетник о активностима и мерама које се примењују у случају елементарних непогода. 

 Одржана  је  акција    садње  дрвећа,  ученици  првог зред  у  оквиру  свог  одељења  у  школском  дворишту 
засадили су по једно дрво. 
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-У току месеца новембра реализоване су следеће активности: 

 Организоване су едукативне радионице на тему толеранције и превенције дискриминације у оквиру 

свих одељења на часовима Одељенске заједнице или Грађанског васпитања. 

 Прикупили смо половну зимску обућу и одећу за најугроженије ученике. 
 Организоване су Радионице на тему превенције заразних болести, здраве и нездраве навике код 

деце ( 5. и 6. разред) 

 Обележен је „Светски дан науке“, од I до VIII разреда, 

 Предавања на тему Болести прљавих руку- I и II разред на часвима ОС 
 Одржана су предавања о безбедности у кући и школи, од I до IV разреда, одржали представници 

Муп-а 

 Важност уношења течности и физичка активност у периоду адолесценције, на часовима физичког 

 Основе прве помоћи на часовима физичког и здравственог васпитања млађих разреда 
 

- - У току месеца децембра и јануара реализоване су следеће активности: 

 Спроведена је акције „Један пакетић – пуно љубави“ за сву социјално угрожену децу и децу са 

посебним потребама (инклузивну), и децу без родитељског старања. 

 Предавање начини чувања од болести, бити здрав, од I доVIII разреда 
 Приликом организовања традиционалног Новогодишњег вашара у холу наше школе одржана је 

хуманитарна акција „Срце Синђелића“, прикупљена су новчана средства уплаћена су (уз одобрење 

Савета родитеља наше школе), за хитну операцију дечака С. М., ученика другог разреда  

ОШ“Јелена Ћетковић“, који болује од тешке болест. 

 

-Током месеца јануара, анализиране су активности рада нашег тима током првог полугодишта 

школске 2019/20. године и сачињен је извештај о раду тима. Извештај је прослеђен ПП служби у 

електронској форми. 

 

У току месеца фебруара реализоване су следеће активности: 

 Лепо понашање, од I до IV разреда, час ОС 
 Односи у породици и сарадња у породици и школи, од I доVIII разреда, час ОС 

 

У току месеца март реализоване су следеће активности: 

 Безбедно понашање у саобраћају, хитне интервенције, од I доVIII разреда 

 Прихватање потреба других, одV до VIII разреда, на часовима ОС 

 

У току другог полугодишта, за време учења на даљину ученици су кроз различите активности 

(презентације, реферате и квизове) онлајн путем обележили важне датуме, Светски дан вода, Светски 

дан заштите животне средине, Светски дан здравља. Разредне старешине су упознале ученике са 

следећим темама: Вируси и путеви ширења вирусних инфекција; Значај одржавања личне хигијене у 

циљу спречавања ширења вирусних инфекција; Значај честог прања руку; Мере заштите од пандемије 

и спречавања панике код становништва. 

За време трајања ванредног стања обезбеђена је додатна помоћ и подршка ученицима из социјално 

угрожених породица. Педагошки асистент је редовно слао додатне материјале ученицима од првог до 

петог разреда (8 ученика) и помагао им у изради истих. 

Активности које се организују у сарадњи са Црвеним крстом, везане за такмичења нису реализоване 

због проглашења ванредног стања. 
 

У Београду, 29.06.2020. године Руководилац Тима: Драгана Јовановић 
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ИЗВЕШТАЈ  ТИМА ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, 

ЗЛОСТАВЉАЊ И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

 
У првом полугодишту школске 2019/20. Тим је реализовао 6 састанака и реаговао на вербалне и физичке 

сукобе међу вршњацима. Најчешће ситуације којима се Тим бавио су биле вређање, говорење ружних речи, 

гурање и ударање међу вршњацима. Састанцима тима поред сталних чланова присуствовали су одељењске 

старешине ученика који су били учесници различитих сукоба. У једном случају Тим је заказао и присуство 

родитеља, али се они нису одазвали позиву. 
Састанци су увек били садржајни, испланирани, конструктивни, поткрепљени одабраним садржајем у циљу 

испуњавања постављених циљева, доношењу превентивних мера како би се сукоби разрешили и како би 

вршњаци развили толеранцију, уважавање, другарске односе Тим се углавном бавио насиљем другог нивоа, али 
је спољна заштитна мрежа била укључена у два случаја. У једном случају се радило о пријави родитеља, а у 

другом је у питању био наставак сарадње од прошле школске године. Инспекцијски надзор је утврдио да је 

пријава родитеља неоснована. Дискутовано и о случајевима првог нивоа насиља и у тим случајевима се 
највише радило на мерама превенције. Тим континуирано остварује одличну сарадњу са Групом за образовање 

мањина социјалну инкузију и заштиту од насиља Министарства просвете. 

Све мере Тима се за сада спроводе без већих тешкоћа. 

Тим је учествовао у осмишљавању мера друшвеног корисног рада. По извештајима разредних старешина 
друштвено корисни рад се спроводи по утврђеном плану. 

Активности програма реализовале су се и кроз програме социјалне заштите, програма корективно - 
васпитног рада,унапређења васпитног рада, сарадње са породицом. 

- Држање предавања о превенцији заразних болести Хив и Сида; 

- Обележена је Дечја недеља 

- Листа о пријави насиља у школи се повремено попуњава 
- Постављање плаката с правилима понашања, саветима за ненасилну комуникацију по учионицама и/или 

ходницима школе 

- Организовање хуманитарне акције „Срце Синђелића“ 
- Реализација радионица у оквиру пројекта “Mind Up“ чији један од основних циљава и јесте превенција 

вршњачког насиља 

- У сарадњи са МУП, организоване су предавања за ученике на тему безбедности у саобраћају 
- У сарадњи са МУП. Организована су предавања о електронском насиљу и предаања о кривичној 

одговорности малолетних лица за ученике 7. и 8. разреда. 

- У садрадњи са МУП, организовано је предавање за родитеље на тему електронског и вршњачког насиља. 

- У 4. и 6. разреду представници МУП Србије једном недељно одражавају радионице на тему безбедности 
- Реализоване су радионице у оквиру пројекта «Оснаживање породице» 

У току одржавања наставе на даљину одржан је један састанак тима, на основу примедбе родитеља. Све се 

решило по стандардној процедури 

 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 
ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Чланови Тима су: 

Биљана Нешковић 

Биљана Пуповић 

Јована Татић 

Јелена Николић 

Татјана Бањеглав 

Наталија Вакањац 

Емина Милојевић 

Весна Мирић 

Оливера Танкосић  
Александра Горановић 
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Наставници и деца су реализовали разнолике активности у оквиру културне и јавне делатности школе.  
У првом полугодишту тим је у сарадњи са учитељима и наставницима вредно радио и реализовао следеће 

активности: 
 

- 2.9.2019. приредба за пријем првака 

- У току септембра 2019. године ради промоције школе, гости су нам били предшколци вртића ,,Чигра“, 

,,Колибри“ и ,,Кошута“. 

- У периоду од 7.10. до11. 10. oбележена је Дечја недеља и следеће активности: 

- Александар Јанчић, ученик 4/4 разреда одржао је презентацију на тему „ Прстеновање птица“. 

На ликовном конкурсу који је организован у оквиру Дечје недеље, ученица Ивона Радаковић из 5/2 
освојила је 2.награду. 

Дан животиња 4. октобар је у нашој школи обележен интересантном изложбом цвећа и животиња. 

Неколико ученика 3/3 је у оквиру Дечје недеље посетило Музичку школу „ Владимир Ђорђевић“. 
8. октобра у оквиру Дечје недеље у просторијама Општине Звездара одржана је трибина за промовисање 

културе ненасиља. На трибини су учествовали чланови ђачких парламената основних и средњих 

школа, међу којима и наши ђаци. 
 

- На 54.ДЕЧЈЕМ ОКТОБАРСКОМ САЛОНУ изложени су радови наших ученица: Николине Илић- 

7.разред Јелене Милорадовић- 8.разред и Јане Радосављевић- 6.разред Тема је била „ Чувајмо природу 

да би она сачувала нас“. 

 

- У оквиру Дечје недеље ученици 4.разреда учествовали су у разним активностима, а једна од њих је „ 

Имам право на игру“. Заједно са предшколцима из вртића ,,Чигра“ присуствовали сучасовима физичког 

васпитања. 

 
 

- У школи је 8.11.2019.обележен Дан примирја у Првом светском рату. У приредби су учествовали 

рецитатори, ученици 7.и 8.разреда и школски хор. 

 

- У библиотеци „ Вук Караџић“ на Ђачким песничким сусретањима ученице Јана Кокотовић 2/2 и 
Катарина Вукашиновић 7/3 су се пласирале на општинско такмичење. 

- У школи је обележен 14.11. Дан борбе против дијабетеса. Ученици 6.разреда су занимљивом 

презентацијом и радионицом указали на значај правилне исхране ученицима млађих разреда. 

- У нашој школској библиотеци одржан је књижевни сусрет са песником Радославом Јовићем. 

- Ученици наше школе су 15.11.2019. учествовали у Научном дану Истраживачке станице Петница. 

Ученици су имали прилике да присуствују настави хемије, физике, археологије и геологије. Настава се 

одвијала у лабараторијама и учионицама истраживачке станице. Час геологије је одржан у Петничкој 

пећини. 

- 

- 5. децембра у свечаној сали ГО Звездара одржана је промоција Најволонтерских акција за 2019. годину 

и додељене су награде најбољим волонтерима. Нашу школу представљали су ученици шестог разреда 

који су представили нашу акцију „Растимо заједно“. Током акције је очишћено наше двориште, вршена 

едукација у млађим разредима у области заштите и важности очувања животне средине и као врхунац 

посађено је десет стабала (платани, јавори, брезе и храстови) у нашем дворишту. Четири саднице 

платана посадили су наши ђаци прваци, тако да је свако одељење добило своје стабло. 

 

- Поставком „Који је данас датум“, наша школа представила се на највећој научнојмаифестацији 

Југоисточне Европе на XIII међународном фестивалу науке. 
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- На општинском такмичењу „Златна сирена“ наши ученици су постигли изузетне резултате: 

- Лука Павловић-8/3- 1.место у соло певању 

Лука Павловић 8/3 и Тадија Симић 8/2- 1. место у дуету 
Тадија Симић 8/2- 2.место у соло певању 

Ленка Дедијер 6/4, Бојана Карапанџић 7/4, Маја Арсић 6/4, Николина Илић 7/1 и Нина Радивојевић 7/4- 
3.место у соло певању 

- 26. 12. 2019.Новогодишњи вашар и хуманитарни фонда ,,Срце Синђелића“ 

- 17.12.2019. Сајам науке у нашој школи 

- Наши ученици су и ове године пливали за Часни крст. Остварили су изузетне резултате: Марко Зец-8/1- 

1.место Ленка Дедијер-1.место Катарина Стоиљковић-8/4-2.место Павле Марковић 5/4-3.место. 

- 27.1. 2016. Дан Светог Саве је обележен свечаном академијом 

- 27.01.2016.Светосавска изложба 

- 5.3.2020. У библиотеци школе је одржана трибина за ученике старијих разреда поводом Међународног 

дана језика. 

- У току наставе на даљину обележен је и Дан школе. Ученици 2/4 сусвојим ликовном и литерарним 

радовима обележили 65. рођендан школе. 

- Активности које су планиране за април, мај и јун нису реализоване због ванредног стања. 

 

РУКОВОДИЛАЦ ТИМА 

Александра Горановић 

 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ И ШКОЛСКИ СПОРТ 

 
-од почетка школске 2019/20. године одржано је 4 састанка Тима за школски спорт. 

-одабрани су чланови тима(Јован Јовановић,Александар Илић,Богдан Обрадовић и Кристина 

Павловић-Рајковић 

-руководилац тима остаје Кристина Павловић-Рајковић, 

-направљен је план рада, 

-подељена су задужења за такмичења и Недељу спорта, 
-установљена је оспособљеност за организацију спортских дешавања у нашој школи и закључено је да 

можемо да будемо огранизатори спортских дешавања, на нашим теренима и фискултурној сали, за 

нашу општину као и претходних година 

-одређене су спортске секције које ће се одржавати у нашој школи-корективна гимнастика у млађим 

разредима, четвртком 6.час ,кошарка у старијим разредима-понедељком 7.час,рукомет- петком 8.час 

,тенис средом 7.час и стони тенис,уторком 8.час. 

-договорено је да се омогући још термина за додатне активности 

- одржана су такмичења у малом фудбалу, 

- у одбојци девојчице 7 и 8.разреда су освојиле 2 место на опстинском такмичењу, 

-у рукомету- учешће без пласмана, 

-такмичење у кошарци, 

-одржана је Недеља спорта последње недеље децембра, 

-због прекинуте наставе услед пандемије нису одржане активности планиране за друго полугодиште. 
Руководилац тима за школски спорт 

Кристина Павловић-Рајковић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА  ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕТМЕТНИХ 

КOПМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

Извештај ТИМ-а за развој међупретметних кoпмпетенција и предузетништво 

1. Од почетка школске 2019/20. године одржана су 5 састанака Тима за развојмеђупретметних 
кoпмпетенција и предузетништво. 

2. Одабрани су чланови тима 

 16.ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ 

КОМПЕНТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

 

1. Рада Копања Лакићевић руководилац 

2. Стефан Поповић члан тима 

3. Ирена Грбић члан тима 

4. Биљана Нешковић директор 

5. Биљана Пуповић помоћник 

директора 
6. Дијана Манце/Данијела П. педагог 

7. Представник локалне самоуправе члан 

школског 
одбора 

8. Представник Ђачког парламента  

9. Руководиоци стручних већа чланови 

Стручно веће за математику и физику-Сања тима 

Николић  

Стручно веће за српски језик-Татјана  

Бањеглав  

Стручно веће за стране језике-Радмила  

Свитлица  

Стручно веће за ликовну и музичку  

културу-Емина Милојевић/Наталија  

Вакањац  

Стручно веће за биологију и хемију-Весна  

Сретић  

Стручно веће за физичко васпитање-  

Кристина Павловић Рајковић  

Стручно веће за техничко и информатичко  

образовање и информатику-Дејан Радоњић  

Стручно веће за историју и географију-  

Јован Драгићевић  

Стручно веће учитеља-Марина Максимовић  

 

3. Направљен је план рада и подељена су задужења за израду пројектних задатака: 

3.1. Пројекат „Растимо заједно“, који је подразумевао организовање, набавку и реализацију 

пошумљавања школског дворишта од стране првака са својим учитељима и уз несебичну помоћ 

ученика завршног разреда, завршен је 22. 11. 2019. садњом четири стабла платана. Акцији се 

прикључила и педагошко-психолошка служба која је донирала још два стабла. Само дан раније 

едукатори ЈП Србијашуме суодржали предавање о значају дрвећа и заједно са ученицима предметне 

наставе засадили четири нова стабла у школском дворишту. 

Планирана фаза заштита стабала због ванредне ситуације није завршена већ су активности 
планиране за почетак следеће школске гдине. Раде наставници технике и технологије са ученицима 6. 
разреда. Носилац активности : Д.Радоњић 

Време реализације: септембар-октобар. 
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Током другог полугодишта, за време учења на даљину стручна већа нису реализовала предвиђене 

пројектне задатке већ су наставници и ученици урадили неке друге активности 
 

3.2. Стручно веће зa технику и технологију, техничко и информатичко образовање и информатику 

Пројекат :НАМАГНЕТИШИ СЕ Носилац активности: С.Брашњевић 

Време реализације: март –април 

Пројекат завршен.Магнети нису подељени предшколцима, због уписа на даљину. 
За време учења на даљину ученици су урадили пројектни задатак : Од идеје до реализације .Одабрани радови се 

налазе на сајту школе и у школском часопису 

3.3. Стручно веће за ликовну и музичку културу 

Пројекат :“РИТАМ У ПЕСМИ И СЛИЦИ 

Носилац активности: Н.Вакањац 

Пројекат је реализован у септембру и октобру 2019. године у одељењима петог разреда. Циљ пројекта 

био је повезивање различитих уметности кроз елемент ритма који је својствен музичком и ликовном 

изражавању. Пројекат се налази на сајту школе. 

3.4. Стручно веће за биологију и хемију 

Носилац активности: С.Петруновић 

Ученици петог разреда су активно били укључени у пројектну наставу у овиру предмета Биологија: 

1.Смањимо бацање хране 2.Модел ћелије 

3. Вегетативним размножавањем до лепшег окружења 4.Варијабилност у природи 
 

Ученици шестог разреда су наставили са пројектним задацима током школске године.  
1.Жива бића из мог окружења-разлике и сличности 2.Чији су ово зуби? -квиз за одељење 
3. Посматрање делова цвета 4.Животне форме и просторна организација 

5. Ланци исхране у акваријуму 6.Клијање пшенице под различитим условима 

4. Континуирано су праћена ученичка постигнућа.Носилац ативности: директор, 
педагог,психолог,наставници разредне наставе и наставници предметне наставе. 

5. На стручном већу за ТиТ, ТиИО и Информатику се радило на усаглашавању оцењивања ученика . 

Носилац ативности: Станика Брашњевић. 
6. Одговоран однос према здрављу је континуирано реализован ( предавања надлежних институција 

МУП-а и Ватрогасаца а озганизовани су и стоматолошки прегледи ученика и прегледо физијатра из 

Дома здравља). 

7. Естетичке компетенције су реализоване континуирано ( Изложбе и Приредбе , носилац активности: 

наставници ликовног, музичког, српског језика ,технике и техн. и наставници разредне наставе). 

8. Одговорно учешће у демократском друштву реализовано је активним учешћем Ученичког 

парламента као и реализација акције „Срце Синђелића“ . 

9. У првом полигодишту се активно радило на презентацији школе. Једна од активности је иучешће 

наших ученика на 12. Фестивалу науке,носилац активности Стефан Поповић а добра сарадња је 

остварена са вртићима где су носиоци активности директор, педагог и психолог. 

10. На решавању проблема путем индивидуалних разговора, учествовали су директор, педагог, 

психолог,наставници разредне наставе и наставници предметне наставе. 
 

Руководилац ТИМ-а 

Радиславка Копања Лакићевић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ОЗБЕЂИВАЊА КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ 

 
 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ - за школску 

2019/2020.године 
Број одржаних састанака- 8 

Састанцима су присуствовали сви чланови тима. 

АКТИВНОСТ РЕАЛИЗАТОРИ ВРЕМЕ 

1. Једногласно усвојен План и програм рада Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе 

2. Одређени су приоритетни задаци школе за школску 2019/2020. 

годину : 

 рад на маркетингу школе 

 сређивање педагошке документације 

  предстојеће самовредновање- свих 7 области, као 

основа за израду новог Развојног плана 

 побољшање школског сајта у вези са информацијама 

о упису у први разред 

 побољшање сарадње у оквиру стручних већа. 
 

3. Донет је План стручног усавршавања за школску 2019/2020. 

годину на основу извештаја Тима за стручно усавршавање. 

4. Тим за ИОП поднео је извештај о броју ученика који раде по 
ИОП-у. 

5. Стручна већа изнела су препоруке за планирање нових програма 

за 2. и 6. разред. 

6. Стручна већа су поднела свој План активности на основу ГПРШ. 
7. Договорено је да се до краја септембра заврше сва иницијална 
тестирања. Сугерисано је стручним већима да поштују принцип 

уједначености по разредима, а да ће се на следећем састанку Тима за 

обезбеђивање квалитета и развој установе поднети извештај о 
резултатима тестирања. 

8. Упознавање са новим Правилником о оцењивању- Педагог шкoлe 

је упозно чланове тима са новим Правилником о оцењивању 
Руководиоци стручних већа ће на састанцима својих већа 

разговарати о уједначености оцењивања у оквиру предмета, 

обавезној евиденцији у е-дневнику, формативном и сумативном 

оцењивању. 
На основу Правилника о оцењивању ученика у основном 

образовању и васпитању Службени гласник РС бр.34/2019.од 

17.5.2019, члан 12, став 12, Педагошки колегијум дају предлог 
Наставничком већу о начину остваривања увида у писани рад 

ученика: Ученик има право увида у задатак и образложење оцене на 

часу, а родитељ има право увида у задатак и образложење оцене у 

време индивидуалних консултација и Отворених врата према 
распореду који је истакнут на сајту школе за сваког наставника. 

9. Програм безбедности за ученике 1, 4. и 6. разреда – биће одржана 

по 8 предавaња у сваком одељењу на ЧОСу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Директор школе 

 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 
Педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19. 

Август 

2019. 
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1.Чланови тима упознати су са Извештајем о стручно-педагошком 

надзору који је дана 03.07.2019. извршила просветна саветница 

Јасмина Николић . Руководилац тима за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања известила је чланове Тима за 
обезбеђивање квалитета и развој установе о мерама које је Тим 

донео и о нацрту Индивидуалног плана заштите за ученика М.М., 

као и Акционог плана за подршку одељењу 1/2. 

 
Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 
Руководилац тима 

за заштиту ученика 

од насиља, 

злостављања и 

занемаривања 

 

 

 

 

 
04. 

Септембар 

2019. 

 

 
1. Директор школе и психолог саопштиле су запажања на основу 
посећених часова у 2018/2019. Анализа показује да је настава на 

квалитетном нивоу, да се све више користе информационе 

технологије у настави. Набављено је довољно пројектора али не и 

интерактивних табли, јер наставници исказују потребу за тим 
наставним средствима. Недостаци који су примећени су да и даље 

одређен број наставника не образлаже оцену ученицима јасно, нити 

су јасни критеријуми оцењивања. Такође је потребно уводити више 
формативних оцена. Неопходно је укључити наставнике да што 

чешће посећују часове колега, то се посебно односи на приправнике 

и наставнике са мање искуства у раду. 

2. Руководиоци стручних већа прочитали су анализу резултата 

иницијалног тестирања , а педагог детаљну анализу завршног испита 
на основу анализа Завода за вредновање и мере за побољшање 

резултата. 

Директор школе 
 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 
Руководиоци 

стручних већа 

 

 
Вера 

Љубисављевић 

 

 

 

 

 

 

 
12. 

Септембар 

2019. 

 

 

 

 
1. Руководилац тима за ИОП обавестила је Тима за обезбеђивање 

квалитета и развој установе о предлозима за увођење нових ученика 
у ИОП . Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе усвојио 

предлоге Тима . 

2. Разматрана су актуелна питања из педагошко-наставне праксе. 

3. Тима за обезбеђивање квалитета и развој установе је разматрао на 

који начин се родитељима даје на увид контролни задатак. 

Договорено је да се ради исправак контролног задатка у школској 
свесци као анализа контролног задатка, на основу које родитељ 

може јасно да види бодовну листу и који задаци су рађени. 

 

 

 
 

Руководилац тима 

за ИОП 

 
Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 

 

 

 

 

 

16.Октобар 

2019. 

1. Педагог је упознала чланове Тима са Анализом успеха, владања и 
изостанака ученика на крају полугодишта школске 2019. 
године. 
2. Тим за стручно усавршавање поднео је извештај о стручном 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

03.Фебруар. 

2020. 
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усавршавању наставника у 1. полугодишту школске 2019/2020. 

3.Тим за ИОП поднео извештај о праћењу и евалуацији ИОПа. 

4. Тим за развојно планирање поднео извештај о оствареним 
активностима из Развојног плана за 1. полугодиште 2019/2020. 

године. 

5. Стручна већа поднела су извештаје о оствареним активностима 

за 1. полугодиште 2019/2020. године. 

6. Утврђене су стручне теме за 2. Полугодиште: 

- Чиме се водити при одабиру нових уџбеника, Владан 

установе 

 
Руководиоци 

тимова 

 
Руководиоци 

стручних већа 

 

Миљковић 

- Напредовање у струци, Вера Љубисављевић 

- Гугл учионица – рад са ученицима (Снежана 

Петруновић)-рад са наставницима 

(Биљана Нешковић) 

7. Формиран је Тим за рад са микробитовима и одређени су 

наставници који ће похађати обуку. 

Услед пандемије ковид 19, 15.03.2020. проглашено је ванредно 

стање у земљи и школа је брзо и ефикасно организовала рад „на 

даљину“ преко неколико платформи (гугл учионица, едмодо, вибер). 
Формирана је гугл учионица и вајбер група Тим за обезбеђивање 

квалитета и развој установе , преко ових платформи Тим је остварио 

ефикасну комуникацију, за рад електронским путем. 
1. Руководиоци стручних већа су добили детаљна упутства o израда 

анекса Школског програма за 1,3,7. и 8. Разред, због нових програма 

у тим разредима у школској 2020/21. 
2. Руководиоци стручних већа, поднели су детаљну анализу рада „на 
даљину“и проблеме са којима су се сусретали у пракси. 

3. Педагог школе је упознала чланове Тима са активностима 

предвиђеним процесом самовредновања. Области одређене 

Годишњим планом су анкетиране, преостало је да се сумирају 
резултати и уради анализа. 

4. Тим за стручно усавршавање наставника поднео је тромесечни 

извештај. У овом периоду Министарство је организовало неколико 

онлајн семинара (настава оријентисана ка исходима, дигитална 
учионица), а 15 наставника похађало је онлајн семинар на 

платформи едмодо. 

5. Руководилац Тима за инклузију поднела је извештај о начину рада 

са ученицима који раде по ИОПу. Закључак је да се већина ученика 

прилагодила и пратила наставу преко платформи. 

6. Руководилац Тима за развојно планирање поднео је извештај о 

раду Тима и реализованим активностима, у овом периоду. 

7. Ове године бирају се нови уџбеници за 3. и 7. разред, због увођења 
нових програма у овим разредима. 

 

 

 

 

 

 

 

Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 
Руководиоци 

тимова 

 
Руководиоци 

стручних већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рада на даљину 
од 15.03 до 

30.05.2020. 

1.Стручна већа поднела су материјал за анекс Школског програма за Чланови тима за 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 

 

 

Руководиоци 

стручних већа 

 

 

 

 

 
09.06.2020. 

1,3,7. и 8. Разред, због нових програма у тим разредима у школској 
2020/21. Тим је разматрао овај материјал. 
2.Руководиоци стручних већа, поднели су предлог поделе редовних, 

допунских, додатних часова и слободних активности у школској 

2020/2021.години. 
3.Чланови Тима су информисан о избору нових уџбеника за 3. и 7. 
разред, због увођења нових програма у овим разредима , као и у 6. 

разреду, где је промењен уџбеник из српског језика. 
4.На састанку Тима је разматран предлог директора школе о 
увођењу обогаћеног једносменског рада у наредној школској години. 
Одлука је остављена за август. 

 

1. Разматрани су извештаји свих стручних, разредних већа и тимова. 
Закључено је да су све планиране активности реализоване. 

Чланови тима за 22.06.2020. 
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2. Стручни актив за развојно планирање поднео извештај о раду у 

школској 2019/2020.години. 
3. Тим за самоврадновање поднео извештај о раду у школској 
2019/2020.години. 

4. Тим за израду ИОПа поднео извештај о раду у школској 

2019/2020.години. 
5. Тим за стручно усавршавање поднео извештај о раду у школској 

2019/2020.години. 
6. Стручна већа су поднела извештај о норми наставника у оквиру 
већа . Утврђено је да нема технолошких вишкова. 

7. Извршена је анализа завршног испита на нивоу општине Звездара 

за сва три теста. На нивоу општине школа се налази на 3. месту. 
Просечан број бодова био је: 

Математика-8,16, Српски језик-8,64 , Комбиновани тест- 10,6. 

Просечан број бодова на сва три теста -27,47. 
8. Урађена је детаљна анализа уписаних ученика у средњу школу. 

обезбеђивање 

квалитета и развој 

установе 

 
Руководиоци 

тимова 

 
Руководиоци 

стручних већа 

 

 

03.07.2020. Руководилац тима 

Вера Љубисављевић 

 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ РАДА ШКОЛЕ 

Тим за самовредновање се током ове школске године састао пет пута. На састанцима су углавном били 

присутни сви чланови овог тима. На почетку школске године направљен је план рада који је обухватио:  

a) активности предвиђене Акционим планом израђеног на основу самовредновања за прошлу школску 
годину и 

б) активности тима за ову годину. 

 
 

План самовредновања за ову школску годину обухвата вредновање свих 7 кључних области : 

Тим је за вредновање ових области одредио показатеље на основу којих ће их процењивати, припремио изворе 

доказа (упитнике и чек-листе) и договорио се коме, у којем броју и на какав начин ће их задавати. Анкете које 

се односе на вредновање кључне области задате су запосленима школе. Реализација се одвија по плану. Анкете 
су рађене он лајн, . Извеђтај о вреднованим областима и предлог мера за побољшање квалитета рада на основу 

добијених резултата, представљене су како члановима тима за самовредновање тако и члановима Тима за 

Школско развојно планирање, како би сачинили нови Развојни план школе. 
 
 

 

 

 

 Чланови тима: 

ИЗВЕШТАЈ TИМА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Снежана Петруновић – руководилац тима 

Весна Сретић – члан тима 

Стеван Роксандић – члан тима 

Славица Сретић – члан тима 

Дејан Радоњић – члан тима 

Марина Максимовић – члан тима 

 
У првом полугодишту школске 2019-2020. године Tим за заштиту животне средине успешно је 
спровео планиране акције, манифестације и обележавање значајних датума. 

- Током лета организовано је масовно прикупљање старе хартије, чишћење и припремање учионица за 

предстојећу школску годину. Стара хартија је продата градској чистоћи, а новац је употребљен за 

куповину садница туја и уређење атријума баштенским цвећем. 

- 16.  9.  2019.  обележен  је  међународни  Дан  озонског  омотача.  Ученици  шестог  разреда  су 

припремили већи број мултимедијалних и пано презентација у циљу упознавања ученика о значају 

очувања озонског омотача. 
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- 26. 9. 2019. пано презентацијом Чувара природе обележен је Дан чистих планина. Овом приликом 

скренута је пажња ученицима школе да су планине идеално место за опуштање, одмор и рекреацију и 

да само чисте планине могу да нам пруже уживање. 

- 8. 10. 2019. обележен је Дан животиња изложбом биљака и животиња које су у непосредној вези са 

биљкама, као опрашивачи, биљоједи, паразити али и инсективорне биљке. Целодневну изложбу и 

додатна објашњења организовали су ученици шестог разреда за млађе разреде, а представљена је у 

холу школе. 

- 16. 10. 2019. обележен је Дан правилне исхране. У млађим разредима одржана је радионица којом је 

приказано колико се шећера уноси конзумацијом различитих намирница, колико је важно неговати 

здрав начин исхране, а промовисани су и здрави стилови живота. 

- Током новембра, ученици старијих разреда су били укључени у акцију чишћења школског дворишта. 
- 1. 11. 2019. Дан екологије обележен је на редовним часовима биологије када су наставници 

биологије указали на значај очувања животне средине и најавили активности ученика у будућем 

периоду. 

- Новембар је и месец рециклаже, тако да се школа у новембру укључила у заједнички пројекат 

Градске чистоће и општине Звездара. Одређена су места на којима су постављене рециклажне канте, а 

спроведене су и едукације на тему сортирања отпада и значају тог процеса. 

- Школски пројекат „Растимо заједно“, који је подразумевао организовање, набавку и реализацију 

пошумљавања школског дворишта од стране првака са својим учитељима и уз несебичну помоћ 

ученика завршног разреда, завршен је 22. 11. 2019. садњом четири стабла платана. Акцији се 

прикључила и педагошко-психолошка служба која је донирала још два стабла. Само дан раније 

едукатори ЈП Србијашуме су одржали предавање о значају дрвећа и заједно са ученицима предметне 

наставе засадили четири нова стабла у школском дворишту. Пожари током 2019. су уништили 

огромна шумска пространства, а на овај начин, наша школа је дала мали, али важан допринос у 

очувању животне средине. 

- Низом вршњачких едукација, ученици старијих разреда су обележили 1. децембар, Дан борбе против 

СИДЕ. 

- Чланови Тима за заштиту животне средине заједно са ученицима укључили су се у хуманитарну 

акцију „Срце Синђелића“ припремом новогодишњих пакетића. Такође, одазвали су се и прикупљању 

финансијске помоћи за лечење ученика једне звездарске школе. 

- Од средстава прикупљених од старе хартије купљена је јелка са бусеном, коју су ученици Чувара 

природе окитили посебно украшеним шишаркама. Јелка се налази у атријуму школе све до планиране 

акције пролећног озелењавања школског дворишта. 

- 17. јануара 2020. године у школском холу је одржан Фестивал науке, где су чланови Тима заједно са 

ученицима допринели својеврсној промоцији школе и науке у нашој школи. 

- Током другог полугодишта, за време учења на даљину реализоване су неке активности онлајн путем: 

- 22. март-Дан вода-презентације ученика; 

- 31. март-Сат за планету-реферат и плакат; 

- 22. април-Дан планете Земље-филм и квиз; 

- 22. мај-Дан биодиверзитета-презентације ученика; 

- 5. јун-Дан заштите животне средине-презентације ученика. 

Активности које су укључивале непосредан рад ученика и наставника, као и планирани излети, нису 

реализовани због проглашеног ванредног стања. 
 

18. 6. 2020.  
Руководилац тима 

Снежана Петруновић 
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ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ У ШКОЛСКОЈ 2019./2020. ГОДИНИ 
 

Руководилац тима: Сања Николић 
 

Од планирана 4 састанка одржано је укупно 3 састанака Тима за СУ, од тога 2 састанака у првом и 1 састанак у 

другом полугодишту. 

Стручно усавршавање ван установе: Током првог полугодишта наставници су похађали планом предвиђене 

семинаре, а након проглашења ванредног стања због пандемије вируса Ковид 19 већина наставника је 

искористила могућност онлајн похађања семинара и на тај начин остварила предвиђени план. Неостварени део 
плана реализоваће се наредне школске године. 

Стручно усавршавање унутар установе: До 17.03.2020. године и проглашења ванредног стања као и 

преласка на рад на даљину стручно усавршавање унутар установе текло је према предвиђеном плану након чега 

преостали део плана није могао бити у потпуности реализован. 
У прилогу се налази табеларни извештај остварености плана стручног усавршавања унутар и ван установе 
наставничког већа. 

Неопходно је утврдити план за наредну школску годину. 

Руководилац тима и за школску 2020./2021. годину биће Сања Николић 

 
 

ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

 
Извештај Тима за професионални развој за школску 2019/2020.годину 
У оквиру циља 1: Израда ЛППР наствника. Припремљен је извештај о важности ЛППР и 

могућностима израде портфолија са личним планом професионалног развоја на бесплатној платформи 

PATHBRITE. 

У оквиру циља 2: Усавршавање наставника у области инклузије у ЛППР. Обављени су консултативни 

састанци са стручњацима(специјални педагог, логопед, дефектолог, педагошки асистент)који пружају 

неопходну подршку ученицима са ИОПом и дате смернице наставницима који планирају рад и раде по ИОПу. 

Предложена је тема за стручно усавршавање Асистивна технологија – подршка образовању деце са сметњама у 

развоју (190 К3,П2) 

У оквиру циља 3: Коришћење ИКТ-а и дигиталних ресурса(платформи, апликација, уџбеника,..) 

у планирању и реализацији наставних активности. У оквиру овог постављеног циља, било је веома 

много активности и због облика наставе која је у другом полугодишту организована онлајн.Показало 

се да наставници користе изузетно много дигиталних ресурса и платформи: е-учионица,google 

classrom,едмодо, blogger, вибер, фб, zoom, Google Meet. Остало је да се искуства систематизују и 

предоче на састанку. 

У оквиру циља 4: Мотивисаност запослених за професионални развој и напредовање у струци. 

Наставници су упознати са могућностима Каталога семинара и опредељивања према 

интересовањима.Разматрали смо мотивацију за усавршавањем, анализирали опредељености и 

могућности организовања најчешће одабраних семинара или тема. 

У оквиру циља 5: Побољшана комуникација међу наставницима кроз различите видове 

организованог и планираног преношења знања или размене професионалних искустава унутар 

школе или између школа („хоризонтално учење“).Овај вид сарадње је континуирано спровођен 

обрадом стручних тема на нивоу Наставничког већа или на нивоу Стручних већа, као и упознавањем 

са садржајима семинара на којима су наставници били.Сви планирани угледни часови су реализовани, 

а као посебан вид оваквог учења, организован је Фестивал науке у ком су учешће узели и наставници 

и ученици наше школе. 
 

У оквиру циља 6: Израженија мотивација ученика за учешћем на школским такмичењима. 
Узели смо учешће у промовисању и организацији и спровођењу школских такмичења, а кроз рад на 
секцијама и додатној настави нагласили смо важно нгажовања већег броја ученика различитих 
потенцијала. 
У оквиру циља 7: Анализа резултата интерне евалуације. Пратимо и усклађујемо извештај са тимом 

http://pathbrite.com/
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за развојно планирање и утврђивање квалитета рада установе, као и ПП службе. 
У оквиру циља 8: Осавремењавање наставног процеса, кроз облике, методе и технике рада, 

примена савремених наставних средстава и помагала. За друго полугодиште је планирано 

представљање изузетно занимљиве књиге: Учење метода (Клиперт методе) Хајнца Клиперта са 

темама (Зашто је битно интензивније учење метода, Градивни елементи обуке за практичну 

наставу;Последице и перспективе за школску свакодневицу;)али је реализација овог дела плана 

морала да буде пролонгирана за наредни период због пандемије. 

 
 

Испред ТИМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

Јован Јовановић 

 

КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ИЗЛЕТА, ЕКСКУРЗИЈА И НАСТАВЕ У 

ПРИРОДИ 

У школској 2019./20. години ,услед ситуације изазване Ковидом-19,реализован је само излет ученика четвртог 

разреда. 

Руководилац тима 

Владан Миљковић 

 

 
ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШKOLE 

 
Тим за самовредновање чине: 

 

1. Дијана Манце, педагог 

2. Тереза Моличник, психолог 

3. Станика Брашњевић, наставник технике и технологије 

4. Тања Ребић, наставник енглеског језика 

5. Биљана Капелети, наставник разредне наставе 

6. Горица Мијаиловић, наставник разредне наставе 

7. Јамина радиновић Лукић, наставник разредне наставе 

 

 
 

ИЗБОР КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ 
 

На првом састанку тима за самовредновање разматране су све потенцијалне кључне области и 

на основу чињенице да је област настава и учење била последња коју је тим обрадио. С обзиром да 

ове школске године предстоји израда Школског развојног плана, након консултација са директором 

Школе , тим је одлучио да вреднује преосталих 6 области, како би се на основу добијених резултата 

израдио нови Развојни план школе. 

Очекивања су да након завршеног процеса самовредновања и одређивања јаких и слабих 
страна школе , дамо предлоге за унапређење рада школе, процеса наставе и израду акционог плана. 

Договорена је и динамика рада , као и подела задужења. 

Припрема упитника у електронској форми и дистрибуција електронским путем. 

Примена анкетних листова, статистичка обрада и сумирање добијених резултата, 

сређивање извештаја и комплетирање целокупног материјала. 

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
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Почетак рада тима за самовредновање је била седница Наставничког већа одржана август 2019 

године када је и изабран тим за самовредновање, који је одмах након завршетка седнице одржао свој 

први радни састанак , на коме је дат предлог о избору кључних области самовредновања. Ово је 

такође, био први радни договор тима, на коме су подељени задаци око израда анкета и прикупљања 

доказа. 

Као крајни рок за завршетак рада предвиђен је крај марта 2020.године. 
Извештај о самовредновању свих области вредновања које су дефинисане стандардима квалитета рада 

устанoве школске 2019/20 године. На основу остварености стандарда квалитета рада школе биће 

сачињен Развојни план школе за период 2020-2025. год. 

 

УЧЕСНИЦИ У ПРОЦЕСУ САМОВРЕДНОВАЊА 

 

1. Ученици 

2. Наставници и стручна служба 

3. Родитељи 

4. Директор школе 

5. Административна служба 

6. Правна служба 

7. Школски одбор- чланови 

 
 

ПРИКАЗ МЕТОДА КОЈЕ СУ КОРИШЋЕНЕ У ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА 
 

Избор техника и инструмената 
 

 
Технике Инструменти 

 

 
1. Анкетирање 

Упитник за наставнике и стручну 

службу; Упитник за ученике; 

Упитник за родитеље; Листа 

снимања атмосфере у учионици . 

Сви упитници су у електронској 

форми. 

 
2. Интервјуисање 

Индивидуални разговори са 

наставницима и 

родитељима;Презентовање рада 

тима; Сугестије. 

 
3. Посматрање 

Чек листа школске документације; 

панои у холу, учионицама и 

наставничкој канцеларији. Чек листе 
за праћење часова. 

 

4. Анализирање 
Чек листе, Годишњи план рада 

школе, 
правилници,записници,евиденције. 

 

 

 

 

ПРИЛОЗИ 

 
 

1. Дневници рада 

2. Годишњи план рада школе 

3. Записници 
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4. Евиденције 

5. Документација у електронском облику (анкете и електронски дневник) 

 

 
 

1. ОПИС СТАЊА ИЗ КЉУЧНЕ ОБЛАСТИ ЕТОС 

 

Подручја вредновања 

 

5.1. Углед и промоција школе 

 

5.1.1. Углед и обележја школе 

 
5.1.1. Основна обележја школе (табла са називом,грб,- истакуте на улазу у зграду школе, табле са грбом 
школе и општине истакнуте на сва три улаза у школско двориште). 

Школа има и посебна обележја (амблем, монографију, школски лист, летопис, интернет-презентацију.). 

У школи се одвијају традиционалне манифестације (приредбе, такмичења, спортске активности, трибине, 
изложбе.) у којима је укључен већи део запослених, родитеља и ученика. Школа је и место културних 
дешавања у својој средини. 

 
 

У нашој се школи одвијају следеће традиционалне манифестације : 

 
 

 Дечја недеља 

 Маскенбал изложба кућних љубимаца 

 Прослава школске славе – Светог Саве 

 Дан школе 

 Професинална оријентација – предавања за родитеље и ученике 

 Oбележавање важних међународних датума 
 

у свим наведеним манифестацијама укључени су сви актери школе. 

 

Оно што би требало унапредити је рад на укључивању и анимирању већег броја запослених у 

маркетингу и промоцији школе. 

 

5.1.2. Очекивања и промоција успешности 

 

У нашој школи, поред наставних, постоји и велики број ваннаставних активности којима се ученици 

наше школе радо одазивају, као што су : хор и оркестар, драмско – рецитаторска секција, литерарна 

секција, ликовна секција, чиме се сваком ученику пружа могућност да испуни своје потребе и 

интересовања, као и да на најбољи и најефикаснији начин искаже себе као особу и индивидуу.  

Наш успех на најбољи начин показује и 100 % пролазност на квалификационом испиту. Такође, са 

поносом истичемо награде које су наши ученици освојили на окружним и републичким 

такмичењима. Успех сваког појединца, или одељења прихваћен је и промовисан као лични успех 

појединца и успех школе. 

Успешни појединци и групе јавно се похваљују путем књиге обавештења, на Наставничком већу, као 

и путем сајта школе. 

Успех појединца је и успех наше школе. 
Постоји Правилник у којем су прецизно договорени начини о награђивању и похваљивању ученика 

као и о избору ђака генерације.  

Потребно је неке сегменте ваннаставних активности модернизовати,како би се креативност ученика 
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подстицала и пратила савремене трендове. 
 

У циљу обезбеђивања што квалитетнијег провођења времена ученика од 5-8 разреда, размотрити 

увођење „обогаћеног једносменског рада“, где би се ученицима од 5-8 рареда понудили садржаји 

после часова. 

 
5.1.3. Култура понашања 

 

У школи постоји Кућни ред и Правилник о понашању ученика , наставника, свих запослених и 

родитеља који су сви једногласно прихватили, са којима су упознати родитељи на првом 

родитељском састанку и ученици на првом часу одељењске заједнице. 

Поштовањем прихваћених правила, међусобним уважавањем и хуманим опхођењем у школи 

се негује и подстиче култура понашања. 
 

Кућни ред и Правилник о понашању ученика , наставника, свих запослених и родитеља истакнути 

на видном месту у школи и на сајту школе. 

Требало би унапредити рад одељењских старешина у раду са одељењским заједницама у циљу 
подизања свести о поштовању правила понашања и кућног реда. Поштовати план рада одељењских 

заједница. 

Осмислити начине да се интерперсонална комуникација на свим нивоима унапреди. Одредити 

канал комуникације, представити га свим наставницима и истакнути га на огласној табли у зборници. 
Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 3. 

 

 
5.2. АТМОСФЕРА И МЕЂУЉУДСКИ ОДНОСИ 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

5.2.1. Поштовање личности 

5.2.2. Једнакост и правичност 

5.2.3. Естетско и функционално уређење школског 

5.2.1. Негује се слобода изражавања и уважава се право свих актера у школи да траже, примају и дају 
информације. Развија се критичко мишљење. Интерактивни однос свих актера у школи доприноси развоју 
толеранције, одговорности и међусобног поверења. Уважавају се мишљења и захтеви одељењских 
заједница и ђачког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе. 

5.2.2. Школа је обезбедила равноправне услове којима се омогућава свима у школи, укључујући и децу са 
посебним потребама, оптимални развој њихових потенцијала. Запослени у школи односе се према 
ученицима, родитељима и колегама једнако и без предрасуда у односу на њихов социјални  статус, 
верску, националну и полну припадност. Нема повлашћених појединаца и група. Школа информише све 
актере о документима у којима се промовишу дечја и људска права. Програм рада (школе, одељењског 
старешине, Савета родитеља, стручних сарадника) садржи елементе поштовања дечјих права, 
хуманитарне акције и активности везане и за упознавање традиција народа који заједно живе. 

5.2.3. Простори у школи су оплемењени и у функцији васпитног деловања и учења. Негује се одговоран 
однос запослених и ученика према уређењу и одржавању простора и окружења школе. 

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

 

 
5.3. ПАРТНЕРСТВО СА РОДИТЕЉИМА, ШКОЛСКИМ ОДБОРОМ И ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ 

У овом подручју вредновања сагледавамо следеће показатеље: 

5.3.1. Комуникација са родитељима 

5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и у школско учење 

5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

Опис нивоа остварености - ниво 4  
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5.3.1. Родитељи се редовно информишу о свим сегментима рада школе у складу са договореним 
правилима сарадње- Преко чланова Савета родитеља и преко одељењских старешина. Упознати су са 
начином извештавања о постигнућима и напредовању своје деце. Школа редовно мотивише родитеље за 
сарадњу. Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са 
школом. Комуникација са родитељима одвија се уз узајамно уважавање. 

5.3.2. Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим програмом рада. 
Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. Школа охрабрује и 
подстиче родитеље да учествују у њеном животу и раду, уважава нове идеје и ствара могућности за нове 
облике сарадње. Школа омогућује родитељима да им наставни процес буде доступан. Родитељи, у 
сарадњи са наставницима, активно се укључују у стварање бољих услова за школско учење, непосредно 
у процес наставе, доводећи друге стручњаке, помажући организацију посета у функцији наставе... 

5.3.3. Заједнички циљ - напредак школе остварује се кроз партнерски однос школе и Школског одбора. 
Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у различите активности рада 
школе. Све одлуке Школског одбора су доступне свим актерима. 

5.3.4. Школа планира и остварује сарадњу са васпитно-образовним, културним, спортским и другим 
институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, хуманитарним, 
културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице упознати су са потребама 
школе и пружају помоћ и подршку за задовољење тих потреба. 

Пракса која углавном одговара горе наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

 
 

Годишњи план рада садржи план сарадње са родитељима, али њихове иницијативе се 

селективно разматрају. 

Родитељи су упознати са условима и начинима остваривања наставног процеса, али нису 

активно укључени у његово побољшавање. 

 

 
Анализа прикупљених података 

 

Подаци добијени анкетирањем ученика 

 

ВАЖНО ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно 2 - у мањој мери тачно /присутно 

3 – важно 3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно 4 – тачно/присутно у потпуности 

 

ВАЖНО 
ТВРДАЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

8 
 

27 
 

22 
 

73 
1.Волим да идем у 

школу јер се у њој 

добро осећам 

 

0 
 

0 
 

2 
 

7 
 

16 
 

53 
 

12 
 

40 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
12 

 
40 

 
18 

 
60 

2.Упознат сам са 
правилима 

понашања у школи и 

кућним редом 

 
0 

 
0 

 
2 

 
7 

 
11 

 
37 

 
17 

 
56 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

5 

 

17 

 

25 

 

83 
3.У школи нас уче да 

будемо одговорни за 

своје поступке 

 

0 

 

0 

 

2 

 

7 

 

11 

 

37 

 

17 

 

56 

 

0 

   

0 
 

12 
 

40 
 

18 
 

60 
4.У школи нас 
подстичу да бринемо 
о свом окружењу 

 

0 
 

0 
 

3 
 

10 1 
 

3 4 
 

3 
 

14 
 

47 

0   0 9 30 21 70 5.У школи нас 0 0 1 3 2 3 22 74 
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11 5 

 
 

 
 

Подаци добијени анкетирањем родитеља 

 

ВАЖНО ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно 2 - у мањој мери тачно /присутно 

3 – важно 3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно 4 – тачно/присутно у потпуности 

 

ВАЖНО 
ТВРДАЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО  

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

     

11 
 

14 
 

69 
 

86 
1.Упознат/а сам с 
правилима и кућним 
редом у школи. 

   

4 
 

5 
 

25 
 

31 
 

51 
 

64 

                  

 

 

 

 

Подаци добијени анкетирањем наставника и стручне службе 

 

ВАЖНО ТАЧНО/ПРИСУТНО 

1 – неважно 1 – нетачно/није присутно 

2 – мало важно 2 - у мањој мери тачно /присутно 

3 – важно 3 – у већој мери тачно/присутно 

4 – врло важно 4 – тачно/присутно у потпуности 

 

ВАЖНО 
ТВРДАЊА/ИСКАЗ 

ТАЧНО 

1 % 2 % 3 % 4 % 1 % 2 % 3 % 4 % 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

30 

 
 

100 

1. Свестан/на сам да 

је моје понашање 

пример ученицима, 

родитељима и 

колегама. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

7 

 
 

23 

 
 

23 

 
 

77 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

7 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

77 

2. Редовно 
користим прилику 

за похваљивање и 

признање 

позитивних 

поступака и успеха 

ученика. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

13 

 

 

25 

 

 

83 

 

0 
 

0 
 

3 
 

10 
 

7 
 

23 
 

20 
 

67 
3. Подстичем 
ученике да открију 
и развијају своје 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

7 
 

22 
 

23 
 

78 

подстичу да бринемо 

о уре|ђењу и 

одржавању 

школског простора 
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        таленте учествујући 

у понуђеним 

ваннаставним 

активностима. 

        

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

 
23 

 
23 

 
77 

4. Сваке године 

водим бар једну 

секцију/слободну 
активност. 

 
2 

 
6,6 

 
2 

 
6,6 

 
8 

 
27 

 
18 

 
60 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3,3 

 
 

7 

 
 

23,3 

 
 

22 

 
 

73,3 

5. Наша школа је 

центар културних и 

спорских 

активности у 
локалној средини. 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

3,3 

 
 

9 

 
 

30 

 
 

20 

 
 

66,6 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

3 

 

 

 

10 

 

 

 

27 

 

 

 

90 

6. У школи су 

осмишљене 

ситуације у којима 

се  промовишу 

постигнућа ученика 

у свим областима, у 

школским  и 

ваншколским 

активностима. 

   

 

 

1 

 

 

 

3,3 

 

 

 

6 

 

 

 

20 

 

 

 

23 

 

 

 

76,6 

 
 

Анкетом је обухваћено 30 ученика, 80 родитеља, 30 наставника и стручна служба, урађено је 12 

листа снимања часова. Анализом прикупљених података уочавамо веома висок проценат ученика 

који сматрају веома важним и тачним тврдњу да воле да иду у школу, јер е у њој добро осећају као и 

да су упознати са правилима понашања и да их у школи учимо да буду одговорни за своје поступке. 

Родитељи такође сматрају важном и тачном тврдњу да су упознати са кућним редом школе и 

правилима понашања у њој. Наставни кадар и стручна служба је показала велику професионалност и 

стручност у свом раду кроз дате одговоре. 

 
 

Пракса која углавном одговара наведеном опису вреднује се као ниво 4. 

 

Предлог мера за унапређење кључне области 

 

Ученици сматрају да кућни ред и правила школе ремете и крше увек исти ученици. Појачати 

васпитни рад са групом ученика и појачати рад одељењских заједница. 

 

 

 

5.2. Атмосфера и међуљудски односи 

 

5.2.1. Поштовање личности 

 

На основу података добијених анкетирањем наставника и стручне службе, ученика и родитеља дошли 

смо до следећих резултата: већина родитеља, наставника и ученика сматра да се у школи негује 

међусобна сарадња и уважавање и да им је та тврдња и лично важна. Наиме 53,33 % родитеља сматра 

да је поменута тврдња тачна/ присутна у потпуности у школи, 36,66 % сматра да је присутна у већој 

мери и 10% сматра да је присутна у мањој мери.  
 

Наставници и стручна служба имају следеће мишљење: 7,69 сматра да је поменута тврдња присутна у 
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потпуности у школи, 76, 92 да је присутна у већој мери и 15,38 да је присутна у мањој мери. 
 

47% ученика сматра да је тачно/присутно у потпуности да је понашање наставника у школи, 

међусобно и у односу са ученицима уз узајамно уважавање, 43% да је тачно/присутно у већој мери и 

10 % ученика сматра да је тачно/ присутно у мањој мери. 

Ученици наше школе сматрају да их запослени у школи подстичу да слободно изражавају своје 

мисли и ставове ( 63% да је поменута тврдња тачна/присутна у потпуности, 27% да је тачна/присутна 

у већој мери и 10 % да је тачна присутна у мањој мери). Такође сматрају да их запослени у школи 

подстичу на међусобну толеранцију ( 67% да је тачно/ присутно у потпуности, 23% да је 

тачно/присутно у већој мери и 10% да је тачно/присутно у мањој мери. 

 

Наставници сматрају да им је лично веома важно да се сви у школи међусобно подстичу на 

толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о другима. Што се тиче присутности у 

школи поменуте тврдње, 30,77 % испитаних наставника сматра да је тачно/присутно у потпуности да 

се сви запослени у школи подстичу на толеранцију, узајамно уважавање, поштовање, сарадњу, бригу о 

другима, 46, 15% сматра да је у већој мери тачно/присутно у школи, 15, 38% да је у мањој мери тачно/ 

присутно и 7, 69 да је нетачно и није присутно у школи. 

 

Ученици наше школе су истакли једну добру особину, да их наставници и запослени у школи 

уче да буду одговорни за своје поступке (56% испитаних ученика је одговорило да је тачно/присутно 

у потпуности у школи, 37% да је тачно / присутно у већој мери и 7% да је тачно/присутно у мањој 

мери. Испитани ученици сматрају да им је наведена тврдња и лично важна (83% врло важано а 17% 

да је важно). 

 

Питања попут агресивности, нетрпељивости, нетолернцији и недопустивом понашању у 

школи је важно питање и битно је да се о томе отворено разговара и дискутује. Ученици о томе имају 

следеће мишљење: 70% испитаних ученика сматра да је поменута тврдња тачна/присутна у 

потпуности у школи, 20% сматра да је поменута тврдња у већој мери тачна/присутна и 10% сматра да 

је у мањој мери тачна/присутна. 

 

У наредном периоду треба интензивирати разговоре одељењских старешина и педагога и 

психолога о поменутом питању са ученцима који врше насиље и ученицима који трпе насиље. 

У нашој школи развија се код ученика критичко мишљење,уважавају се захтеви и мишљења 

Одељењских заједница и Ученичког парламента који доприносе квалитетнијем раду школе. 

 
 

5.2.2. Једнакост и правичност 

 

Школа је обезбедила равноправне услове за све присутне у школи. Деца са посебним потребама 

напредују према својим могућностима уз велико залагање наставника. На основу добијених резултата 

може се закључити да су у школи међусобни односи без предрасуда у погледу социјалног статуса, 

вероисповести, националне и полне припадности. 

Наиме 46,15% испитаних наставника сматра да је поменута тврдња тачна/присутна у 

потпуности и 53,85% сматра да је у већој мери тачна/присутна. 

Ученици сматрају да их наставници и запослени у школи наводе на поштовање различитости ( 50% 
ученика сматра да је исказ тачан/присутан у потпуности, 40% да је у већој мери тачан/присутан и 10% 

сматра да је у мањој мери тачан/присутан. 

У школи нема повлашћених појединаца или група ни међу ученицима ни међу родитељима. 

Важно питање је и питање безедности ученика у школи. 

Ученици имају следеће мишљење о том питању, 50% испитаних ученика сматра да је поменута 

тврдња тачна/присутна у потпуности, 30% сматра да је у већој мери тачна/ присутна и 20% да је у 

мањој мери тачна/присутна. Што се тиче личне важности поменуте тврдње за ученике ученици имају 
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следеће мишљење: 83,33% ученика сматра да је поменута тврдња тачна /присутна у потпуноси, 

13,33% да је у већој мери тачна/присутна и 3,33% да је у мањој мери тачна/присутна.  
 

Школа информише све актере о документима у којима се промовишу дечја и људска права. Програм 

рада школе, одељењског старешине, Савета родитеља, стручног сарадника- садржи елементе 

поштовања дечјих права, хуманитарне акције. 

 
 

5.2.3. Естетско и функционално уређење школског простора 

 

Постори у школи су добро опремљени. Учионице су класичног типа. Што се тиче вођења бриге о 

уређењу и одржавању школског простора наставници имају следеће мишњење. 65, 38% настаника 

тврди да је тачно/присутно у потпуности да сви у школи брину о уређењу и одржавању школског 

простора, 15,46% сматра да је у већој мери тачна/присутна поменута тврдња, 10,77% испитаних 

наставника сматра да је у мањој мери тачна/присутна поменута тврдња и 8,39% сматра да је тврдња 

нетачна односно није присутна. 

 

Сви наставници добили су детаљно упутсво о како да поступају да би се очувала школска имовина, 

школа треба да предузме рестриктивне мере у случају да дође до оштећења школског простора. 
 

Ученици сматрају да им је лично важно (40%) или врло важно (60%) да их наставници и запослени у 

школи подстичу да брину о свом окружењу. Добијени резултати указују на то да ученици имају 

изграђено мишљење о важности очувања школског простора и свог окружења. Такође сматрају да је 

поменута тврдња у школи присутна/тачна у потпуности по мишљењу ученика са 47%, у већој мери 

тачна/присутна 43% а у мањој мери тачна/присутна 10%. 

 

Ученици наше школе су на постављену тврдњу да их запослени у школи подстичу да брину о уређењу 

и одржавању школског простора одговорили на следећи начин: 74% испитаних ученика сматра да је 

поменута тврдња тачна/присутна у потпуности у школи, 23% да је у већој мери тачна/присутна и 3% 

да је у мањој мери тачна/присутна. Ученици су с друге стране показали да им је лично врло важно 

70% и важно 30% да их запослени у школи подстичу да брину о уређењу и оджавању школског 

простора. 
 

У уређењу школе и учионица посебно место имају ученички радови. 

Ученици уређују школски простор (хол школе и учионице)у виду изложби радова, изради и 

уређивању паноа на различите теме, изради паноа у вези садржаја одређеног предмета. 

 

 
 

Област коју треба унапредити 

 

 
 

 Интезивирање сарадње (разговора) одељењских старешина и Тима за заштиту деце од насиља 
са децом која врше насиље и децом која трпе насиље. Тематске радионице на часовима 

одељењске заједнице. 

 

 

 

5.3. Партнерство са родитељима, Школским одбором и локалном заједницом 

5.3.1. Комуникација са родитељима 
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Већина родитеља сматра да школа даје правовремене и потпуне информације о раду и дешавањима у 

школи. 20% испитаних родитеља сматра да је поменута тврдња тачна/ присутна у потпуности, 63,33% 

сматра да је у већој мери тачна/присутна и 16,66% да је у мањој мери тачна/присутна. Родитељи су 

дали слично мишљење и у вези следећег питања: 23,33% родитеља сматра да школа даје јасне и 

прецизне информацје о раду и дешавањима у школи, 56,66% да је поменута тврдња у већој мери 

тачна/присутна и 20% да је мањој мери тачна/присутна. 

Школа обавештава родитеље о постигнућима и напредовању своје деце кроз састанке Савета 

родитеља, родитељске састанке, контакте одељењских старешина и ППС са родитељима. 

На основу добијених резултата може се закључити да 46,66% родитеља сматра да школа подстиче и 
отворена је за сарадњу с родитељима, 36,66% сматра да је у већој мери поменута тврдња 

тачна/присутна и 16,66% смара да је у мањој мери тачна/присутна поменута тврдња. Родитељи су 

позитивно оценили и сарадњу са одељењским старешином свога детета. Наиме 83,33% испитаних 

родитеља је у потпуноси задовољно сарадњом а 16,66 у већој мери. 

Родитељи преко свог представника у Савету родитеља креирају облике и садржаје сарадње са 

школом. 40% родитеља сматра да школа прихвата у потпуности сугестије и иницијативе Савета 

родитеља, 36,66% сматра да прихвата у већој мери и 23,33% да прхвата у мањој мери. 

Комуникација са родитељима се одвија уз узајамно уважавање. 70% родитеља сматра је тачно да се 

запослени у школи према родитељима односе са уважавањем, 26,66% сматра да је у већој мери тачна 

поменута тврдња и 3,33% да је у мањој мери тачна поменута тврдња. 

 
5.3.2. Укључивање родитеља у живот и рад школе и школско учење 

 

Укључивање родитеља у различите активности школе је планирано Годишњим планом рада. 

Предвиђене активности се успешно реализују, о чему постоји прецизна евиденција. 70% родитеља 

сматра да је тачно да школа тражи њихово мишљење и сагласност када су у питању активности које 

морају да финансирају , 23,33% сматра да је поменута тврдња тачна у већој мери а 6,66% сматра да је 

тврдња тачна у мањој мери. Родитељи помажу рад школе колико су у могућности у виду учешћа у 

хуманитарним акијама и куповином предмета на проданим изложбама дечјих радова . Родитељи су 

упознати са условима и начинима оствативања наставног процеса. 

 

5.3.3. Веза између школе и Школског одбора 

 

Између школе и Школског одбора постоји партнерски однос у циљу постизања заједничког 

циља- напретка школе. Чланови Школског одбора се правовремено информишу и укључени су у 

различите активности рада школе. Све одлуке Школског су доступне свим актерима. 

 
5.3.4. Улога школе у локалној заједници 

 

Школа планира и остварује сарадњу са васпитно - образовним, културним, спортским и другим 

институцијама и установама у свом окружењу. Школа покреће и прикључује се еколошким, 

хуманитарним, културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице 

упознати су са потребама школе и пружају колико су у могућности помоћ и подршку за задовољење 

тих потреба. Taкође је приликом реализовања Акционог плана за област Ресурси именован Тим за 

сарадњу са локалном заједницом, који је до данас остварио запажене резултате. 

 

 

 

Могући извори доказа 
 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА- ДОКАЗ ДА НЕ 

Правилник о понашању ученика и запослених √  

Кућни ред школе √  
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Правилник о награђивању и похваљивању √  

Програм личног и социјалног развоја ученика  √ 

Евиденција о реализованим акцијамa за подстицање 
одговорности ученика 

 
√ 

Евиденција о начину промовисања позитивног понашања 
ученика 

√ 
 

Евиденција о начину реаговања и мерама за сузбијање 
неприхватљивог понашања ученика 

√ 
 

Евиденција о реализованим културним активностима у 

школи и посетама ученика институцијама културе 
√ 

 

Евиденција о раду ученичких организација(ученички 
парламент и сл.) 

√ 
 

Евиденција о ваннаставним активностима √  

Евиденција о активностима које су иницирали ученици √  

Програм школских приредби, манифестација и сл. √  

Брошура о школским активностима-Летопис √  

Правилник о безбедности ученика √  

Процедуре за спречавање и реаговање на случајеве 

вршњачког малтретирања/насилништва, верске, националне 

и расне нетрпељивости, употребе дрога и сл. 

 

√ 

 

Процедуре за идентификовање емоционалних, телесних, 

здравствених и социјалних потреба ученика и за 

благовремено и адекватно реаговање на исте 

 

√ 

 

Панои, едукативни постери и евиденција о планираним 

/реализованим акцијама ради промовисања стила „здравог 

живота“ 

 

√ 

 

Евиденција сарадње школе са здравственом службом √  

Евиденција организованих акција за помоћ ученицима √  

Евиденција контаката са родитељима √  

Евиденција о учешћу родитеља у активностима школе √  

 

 

Коришћени извори доказа: 

 

 

 Годишњи програм рада школе 

 Записници у дневницима рада 

 Евиденција о ваннаставним активностима 

 Евиденција у електронском облику 

 Дневник рада педагога и психолога школе 

 Школски акти ( правилници, записници итд.) 

 

 

 

Области које треба унапредити 

 

 
 Интезивирати сарадњу са родитељима и ак тивније их укључити у радшколе 
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Ниво остварености стандарда: 

4 

2. ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ И ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА: 

 
Школски програм и годишњи план рада школе сачињени су у складу са прописима 
Школски програм садржи све законом предвиђене елементе. Школски програм сачињен је на основу наставног 
плана и програма. 

 
 

Годишњи план рад школе сачињен је на основу школског програма. Глобални/годишњи планови наставних 

предмета саставни су део Годишњег плана рада школе. 

Годишњи план рада школе садржи посебне програме васпитног рада: 
Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања 
Програм допунске и додатне наставе 

Програм културних активности школе 
Програм школског спорта и спортских активности 
Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програми превенције других облика ризичног 

понашања 

Програм слободних активности ученика 
Програм професионалне оријентације 

Програм здравствене заштите 
Програм социјалне заштите 
Програм заштите животне средине 

Програм сарадње са локалном самоуправом 
Програм сарадње са породицом 

Програм излета, екскурзија и наставе у природи 

Програм рада школске библиотеке 
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Ниво остварености 

стандарда: 3 

Ниво остварености 

стандарда: 4 

Извори доказа 

Школски програм 

Годишњи план 
Наставни план и програм 

 

 

Елементи школског програма и годишњег плана рада школе међусобно су усклађени 

У годишњи план рада школе уграђен је акциони план школског развојног планирања.У годишњем плану 
рада школе опративно су разрађени структурни елементи школског програма. 

 

ПРЕПОРУКА: 

Програме наставних предмета треба међусобно садржајно ускладити у оквиру сваког разреда. 

Програме наставних предмета треба међусобно временски ускладити у оквиру сваког разреда. 

 Слабости: Програми наставних предмета нису у довољној мери временски и садржајно усклађени. 
 

 

 Извори доказа 
Годишњи план 
Развојни план 
Годишњи планови рада наставника 
Оперативни планови рада наставника 

 

 

Годишњи план рада школе омогућава остварење циљева и стандарда и исхода образовања и васпитања. 

У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима. Годишњи планови 

наставних предмета садрже образовне исходе. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је 

провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених 

у наставном програму.У оперативним/месечним плановима наставника наведено је којим садржајима ће се 

остварити циљеви учења предмета у датом разреду. 
 

 

 

 

 

 
 Извори доказа 
Годишњи планови рада наставника 

Образовни стандарди 
Оперативни планови наставника 
Припрема за час 

 
 

Школски програм и годишњи план рада школе усмерени су на задовољење различитих потреба ученика. 

Годишњи план рада школе садржи листу изборних предмета која је сачињена на основу постојећих 

ресурса. Наставници су прилагодили годишњни план рада школе специфичностима одељења.У годишњем  
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Ниво остварености 

стандарда: 4 

плану рада школе предвиђен је план израде ИОП-а на основу анализе напредовања ученика у учењу. 

Факултативни програми и план ваннаставних активности сачињени су на основу интересовања ученика .и 

постојећих ресурса. 
 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

 
Планови и извештаји предају се на интернет платформи „Гугл учионица“ – што омогућава садржајно и 
временско усклађивање наставних садржаја иу сваком разреду. 

 

 

 

 

 
Извори доказа 

 Годишњи план рада школе 

 Годишњи планови рада наставника 

 Посматрање часа/ активности у школи 

 Извештај о анализи потреба ученика и ресурса школе 

 Интервју: ученици, родитељи, наставници, руководство, стручни сарадници 

 
 

3. КЉУЧНА ОБЛАСТ : РЕСУРСИ 

 
МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ ЗАОСТВАРИВАЊЕ 

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ШКОЛЕ 

 
 

Школа је организована као установа основног образовања и васпитања и у свом саставу нема 

издвојених одељења. 

 

Школски простор и опрема 

 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 и у школском 

дворишту површине 17273м2. 
 

 
ПРОСТОРИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ БРОЈ 

Учионице за ученике од 1. до 4. разреда 10 

Кабинети за ученике од 5. до 8. разреда 13 

Кабинет за информатику 1 

Библиотека са читаоницом 1 

Боравак за ученике од 1. до 4. разреда 2 

Фискултурна сала 1 

ВИШЕНАМЕНСКЕ ПРОСТОРИЈЕ БРОЈ 
 

Зборница 1 

Канцеларија директора 1 
Канцеларије административног особља 2 
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Канцеларија школског психолога/педагога 1 

Практикуми за наставнике  8 
Кухиња са трпезаријом  1 

Радионица/магацин 1  

Соба за архиву 1  

Централни хол 1  

Степениште 3  

Санитарни чвор 9  

Атријум 2  

Свлачионице 2  

Играоница у оквиру боравка 1  

Учионица за дефектолога/логопеда 1  

Просторија за рад педагошког асистента 1  

 

СПОРТСКИ ТЕРЕНИ 
  

 

Терен за фудбал 1 

Терен за кошарку 1 

Терен за рукомет 1 
 

Образовно-васпитна делатност обављана је у школској згради површине 4470 м2 у школском 

дворишту површине 17273м2. 

 
 

УРЕЂЕЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОСТОРА И НАБАВКА НАСТАВНИХ 

УЧИЛА И СРЕДСТАВА У ШКОЛСКОЈ 2018/2019.ГОДИНИ 

. 
Министарство просвете је крајем 2018. Године обезбедило средства за набавку књига за 

библиотеку (лектира и популарна дела књижевности за децу) у оквиру пројекта „Богаћење 

школских библиотека“ и набавку „Прилагођених уџбеника“за ученике који раде по ИОПу. 

Министарство пресвете је , у оквиру пројекта „2000 дигиталних учионица“ обезбедило три 

лаптопа и ројектора са носачима. 

Донацијом су обезбеђена 4 комплет рачунара и један ласерски штампач. 

Средствима Градског секретаријата набављено је 12 комплет рачунара. 

Градски секретаријат је обезбедио 32 таблета за одељењске старешине. 

Обезбеђена су средства преко Општине Звездара за поправку крова на делу изнад учионица 

млађих разреда. 

Општина је обезбедила и материјал за спорт и спортске реквизите. 

Школа подноси захтев Градском секретаријату за образовање, који доноси одлуку о 

финансирању набавке намештаја за школску кухињу, канцеларијски намештај, столице и ормаре. 

Школа подноси захтев Општини Звездара за реновирање кухиње и трпезарије – радови су 

планирани за септембар 2019. 

Школа је обезбедила књиге за награђивање ученика и наставника. 

У току летњег распуста из сопствених средстава у школи је окречено осам учионица и два 

ходника у крилу за ученике старијих разреда. 

Купљена је телефонска централа и нови телефонски апарати за потребе управе школе. 

Постављене су нове завесе у учионицама и канцеларијама. 

Постављена нова врата на справарници, замењени рукометни голови, замењене кошаркашке 

табле и кошеви (донација). 

. 
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1.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА 
Кадровска структура радника 

 

 
 

Број извршилаца и стручна спрема 

 
Број извршилаца 

Радна места 
   Стручна спрема  

I II III IV V VI VII VI11 VII2 

Наставника разредне наставе 16   4 11 1 

Наставник у продуженом боравку 6    6  

Наставник предметне наставе: 

Српски језик 3,80 

  

3,80 
    

Немачки језик 1,78   1,78    

Енглески језик 3,38   3,38    

Ликовна култура 1   1    

Музичка култура 1   1    

Техничко и информатичко образовање 0,80 0,80 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Физичко и задравствено васпитање 
Изабрани спорт 0,20 0,20 

 1,80 1,80 

Цртање, сликање, вајање    

Хор    

Верска настава 
   

1    

1    

Грађанско васпитање 0,65 0,65   

Информатика и рачунарство 
Директор школе 1 1 

1 1  

Помоћник директора 0,50 0,50   

Стручни сарадник – Педагог 1 1  

Стручни сарадник – Психолог 1 1  

Педагошки асистент 1 1 
Секретар установе 1 1 

Дипломирани економиста за финансијскеи рачуноводсвтвене послове 
1 

1 

Референт за правне, административне и кадровске послове 

0,50 

0,50 

Благајник 0,50 0,50 

Техника и технологија 

Историја 1,40 

2,00  

1,40 
2,00 

Географија 1,40  1,40  

Математика 3,55  3,55  

Биологија 1,60  1,60  

Физика 1,20 1,20 
Хемија 0,80 0,80 

   

Физичко васпитање 0,40 0,40   
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Домар/мајстор одржавања 1 1 

Библиотекар 1 1  

Кафе куварица/Сервирка 0,50 0,50 
Чистачице 10 10  

 

 

 

У школској 2019/2020.години у Школи је сходно Стручном упутству Министарства просвете о 

формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама за школску 

2019/2020.годину и Правилнику о критеријумима и стандардима за финансирање установа која 

обавља делатност основног образовања и васпитања утврђен следећи број извршилаца: 

 
Квалификациона структура радника у школи задовољава прописани норматив и настава је у 
потпуности стручно заступљена. 

 

Радници изван наставе испуњавају потребне услове, па школа нема кадровских проблема. 

 

У школи је укупно запослено 70,76 радника, од тога у настави 50,76 . Изван наставе запослено је 

20 радника. 
 

Сви наставници су остварили предвиђен број бодова за стручно усавршавање у протеклом 

петогодишњем циклусу. 

 
 

КЉУЧНА ОБЛАСТ: РУКОВОЂЕЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА 

ПОДРУЧЈЕ ВРЕДНОВАЊА: РУКОВОЂЕЊЕ И ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

РУКОВОЂЕЊЕ 

Прегледом плана рада руководећег кадра и извештаја о реализацији може се констатовати да 

руководећи кадар има Годишњи план стручног усавршавања као и евиденцију о реализованим 

активностима. Заполени у школи и чланови Школског одбора попуњавали су упитнике који се 

односе на процену професионалне компетенције и способности руковођења директора школе. У 

спроведеној анкети учествовало је 46 наставника и 7 чланова Школског одбора. 

На основу анализе спроведене анкете за запослене у школи може се закључити следеће: 
Сви испитани наставници сматрају да је од велике важности да директор школе својим радом и 

понашањем служи за пример запосленима у школи и да доприноси афирмацији и угледушколе, 

као и да су ова два аспекта у школи присутна. 

Када је реч о развијању поверења, уважавању различитих мишљења и обезбеђивању добре 

комуникације, наставници једногласно изражавају важност ових питања. Највећи број 

испитаника (70%) сматра да је овај аспект у већој мери присутан, 25% је мишљења да је наведено 

у потпуности присутно, док 5% наставника сматра да је присутно у мањој мери. Такође, за 

запослене у школи је од велике важности да руководећи кадар буде компетентан за успешно 

превезилажење конфликтних ситуација. Анализа анкете предочава да већина наставника (83.33%) 

сматра да је у овај аспект у потпуности присутан, 10% је мишљења да је у већој мери присутан, а 

6.67% сматра да је присутан у мањој мери. 

Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлуке је такође од 

велике важности и сви испитани наставници сматрају да је ова одлика присутна код директора 

школе. 

Од укупно 46 испитаних наставника, већина њих, ( 83.33%) сматра да је захтев за одговорношћу 

и радном дисциплином веома важан, (10%) наставника сматрају да је важан, док само (6.67%) 
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наставника сматрају да је овај захтев мало важан. Међутим, (60%) наставника сматра да је овај 
захтев у потпуности присутан, (30%) наставника је мишљења да је присутан у већој мери док 

(10%) наставника наводе да је овај захтев присутан у мањој мери. 

Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и прецизних захтева, који 

доприносе ефективности рада школе, је од изузетног значаја за запослене. 90% наставника сматра 

да је правовремено информисање у великој мери присутно, док 10% нису задовољни овим 

аспектом. Такође, 80% наставника је у потпуности задовољно прецизношћу захтева, који 

доприносе ефективности рада школе, док је (10%), задовољан у већој мери а 10% у у мањој мери. 

Мотивисаност запослених на професионални однос према раду, усмеравање и усклађивање рада 

стручних органа школе и промоција тимског рада су активности за које наставници сматрају да 

би требало да су присутне у великој мери или у потпуности. Већина испитаних(80%) сматра да су 

наведене активности у већој мери присутне, док је мањи број (20%) мишљења да би на овим 

активностима требало више порадити, односно да су присутне у мањој мери. 

Када је реч о подржавању стручног усавршавања наставника и стварања услова за учешће 

ученика у одлучивању о организацији и животу школе, наставници једногласно истичу значај и 

присутност ових аспеката. 

Сарадња са родитељима је за 6.67% испитаних од мање важности, док је за остале важан фактор у 

раду руководећег кадра, али сви испитани се слажу око става да је сарадња присутна, у већој 

мери (30%) или у потпуности (63.33%). 

За све запослене сарадња са другим организацијама и маркетинг школе су веома значајни и сви 

су мишљења да су остварени у већој мери (30%) или у потпуности (70%). 
 

На основу анализе спроведене анкете за чланове Школског одбора може се закључити следеће: 

Као и наставници, чланови Школског одбора сматрају да је од велике важности да директор 

школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи и да доприноси 

афирмацији и угледу школе, као и да су ова два аспекта у школи у потпуности присутна. 

Захтев за одговорношћу и радном дисциплином, као и преузимање одговорности у доношењу 

одлука је од изузетне важности за чланове Школског одбора, и од 7 анкетираних чланова, 2 члана 

су мишљења да су у већој мери присутни, док осталих 5 чланова сматра да су присутни у 

потпуности. 

Као важне факторе у руковођењу школом истичу се сарадња са локалном заједницом, 

родитељима, другим организацијама и школама, као и маркетинг школе, а такође се истиче и 

задовољство присутношћу наведених аспеката. Ниједан члан Школског одбора није изразио 

незадовољство. 

Редовно подношење извештаја Школском одбору о свом раду и о активностима које се одвијају у 

школи важно је за чланове Школског одбора, а 7 чланова сматра да је то у потпуности остварено,. 

Када је реч о планирању и организацији оставривања програма образовања и васпитања, као и о 

обезбеђивању квалитета и унапређивању образовно - васпитног рада, чланови Школског одбора 

се слажу да је то јако важно, као и да је у великој мери присутно код руководећег кадра. 

Од велике важности за чланове Школског одбора је старање о остваривању развојног плана 

школе, организација педагошко - инструктивног увида и предузимање мера за унапређивање 

наставника и стручних сарадника, као и старање о благовременом обавештавању запослених, 

стручних органа и органа управљања о свим питањима од интереса за рад школе. Од 7 

анкетираних чланова, сви наводе да су присутне у већој мери или у потпуности. 

Такође, као важне и присутне активности руководећег кадра наводе се и предузимање мера ради 

извршења налога просветног инспектора и просветног саветника, као и предузимање мера у 

случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике. 

 

На основу анализе обрађених статистичких података, можемо закључити: 

 

• области које могу послужити као пример добре праксе су: 
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- Директор школе својим радом и понашањем служи за пример запосленима у школи, доприноси 
афирмацији и угледу школе; 

- Спремност руководећег кадра за преузимање одговорности у доношењу одлука; 

- Подржавање стручног усавршавања наставника; 

- Стварање услова за учешће ученика у одлучивању о организацији и животу школе; 

- Сарадња са локалном заједницом, родитељима и са другим организацијама; 

- Маркетинг школе; 

- Планирање и организација остваривања програма образовања и васпитања, обезбеђивање 

квалитета и унапређивање образовно - васпитног рада; 

- Предузимање мера ради извршења налога просветног инспектора и просветног саветника, као и 

предузимање мера у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на 

ученике. 
 

- Развијање поверења, уважавање различитих мишљења и обезбеђивање добре комуникације; 

Компетентност за успешно превезилажење конфликтних ситуација; 

- Редовно подношење извештаја Школском одбору о раду и о активностима које се одвијају у 

школи; 

- Старање о остваривању развојног плана школе, организација педагошко-инструктивног увида и 

предузимање мера за унапређивање наставника и стручних сарадника, као и старање о 

благовременом обавештавању запослених, стручних органа и органа управљања о свим 

питањима од интереса за рад школе. 
 

- Захтев за вишим нивоом одговорности и радном дисциплином; 

- Правовремена информисаност запослених, као и постављање јасних и прецизних захтева, који 

доприносе ефективности рада школе; 

- Мотивисаност запослених на професионални однос према раду; 

- Усмеравање и усклађивање рада стручних органа школе и промоција тимског рада. 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН 

 
 

Скалу процене Школског развојног плана попуњавало је 8 чланова Тима за самовредновање. 

Чланови тима сматрају да се у развојном плану у већој мери препознају специфичности школе и 

вредности које се у њој негују, да је дат преглед тренутног стања у школи и да развојни циљеви 

указују на промену која се жели остварити. 

Активности за које Тим сматра да су у мањој мери присутне су разрађени кораци у плану 

активности, дефинисани мерљиви показатељи промена, аргументована одступања од плана. 

Такође, Тим је мишљења да је информисање свих интересних група о реализацији плана редовно 

и документовано у великој мери остварено, а да су ефекти реализације у већој мери усаглашени 

са очекивањима. 

Резултати анкете показују да су у већој мери реализацијом плана остварени и евидентирани и 

други позитивни ефекти који нису очекивани, да су видљиве промене у квалитету наставе и 

учења, да се материјална средства ефикасно користе у функцији наставе и учења и да се на 

основу остварених промена иницирају нови циљеви и активности. 

 
 

• области које могу послужити као пример добре праксе су: 
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- Видљиве промене у квалитету наставе и учења; 

- Ефикасно коришћење материјалних средстава у функцији наставе и учења и на основу 

остварених промена иницирање нових циљева и активности. 
 

• области које су на задовољавајућем степену остварености: 

 

- Указивање развојних циљева на промену која се жели остварити; 

 

• области које би требало унапредити су: 

 

- Дефинисање начина на који ће се промена остварити, разрада корака у плану активности. 

- Дефинисање мерљивих показатеље промена, реализација у складу са планом, 

аргументована одступања од плана. 

- Ефекти реализације су у већој мери усаглашени са очекивањима. 

 
 

Прегледом Школског развојног плана и извештаја о реализацији Школског развојног плана, као 

и консултовањем са запосленима у школи, употпуњен је увид у ниво остварености и ефикасност 

рада школе и руководећег кадра. 

 

 

Према понуђеним описима нивоа остварености у Приручнику за самовредновање у овом 

подручју вредновања, наша пракса одговара опису 

 

НИВО ОСТВАРЕНОСТИ – 4 

 

На основу анализе обрађених статистичких података (упитника за запослене у школи, чланове 

Школског одбора и Тима за самовредновање) и прегледане одговарајуће документације, тим 

предлаже 

 

Мере за унапређење рада школе: 

Руковођење 

- Захтевати виши ниво одговорности. 

- Мотивисати запослене на професионални однос према раду; 
- Усмеравати и усклађивати рад стручних органа школе и промовисати тимски рад и подједнаку 

расподелу ваннаставних активности; 

- Едукација запослених из ваннаставних области, како би што већи број запослених допринео 

ефикаснијем функционисању рада школе. 

 
 

Школски развојни план 

 

- Дефинисати начин на који ће се промена остварити, разрадити кораке у плану активности. 

- Дефинисати мерљиве показатеље промена, реализација у складу са планом, 

аргументована одступања од плана. Усагласити ефекте реализације са очекивањима. 
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Кључна област 4 : ПОДРШКА УЧЕНИЦИМА 

 

Подручје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 
 

Ниво остварености – ниво 4 

 
 

Школа има план и програм професионалне оријентације који се реализује кроз различите 

облике образовно-васпитног рада. Наша школа је менторска школа,која примерима добре праксе 

у области професионалне оријентације пружа подршку другим школама на Општини Звездара у 

реализацији пројекта. У школи се организују различите акције у функцији унапређивања 

професионалне оријентације. Ученицима се пружа помоћ при самопроцењивању сопствених 

способности и интересовања. У овај процес укључени су наставници, одељенске старешине, 

педагошко-психолошка служба, тим за професионалну оријентацију, чланови савета родитеља и 

сарадници одређених институција ван школе. 

Од почетка школске 2012-2013.године, школа је у пројекту Професионалне оријентације. Прво су 

педагог,психолог и један наставник прошли базичну обуку за реализацију пројекта, а након тога 

наша школа изабрана је за менторску школу на Општини Звездара и сви менторски састанци 

одржавани су код нас уз присуство представника 9 школа и 2 ментора. Када је била реализована 

обука за менторске школе, тиму су се прикључила још 3 члана која су прошла обуку. Наш тим за 

професионалну оријентацију радио је целе школске године по утврђеном плану, а у цео процес 

били су укључени и наставници који су реализовали одређене радионице на својим часовима 

редовне и изборне наставе. Комплетан извештај о раду је саставни део Извештаја о раду школе. 

Тим је редовно извештавао све стручне и руководеће органе о својим активностима, а нарочито је 

добра сарадња остварена са Саветом родитеља чији су чланови били део нашег тима, али и део 

тима Општинског Савета родитеља. Цео пројекат подразумевао је подршку ученицима на више 

нивоа кроз следеће облике рада: 

 

а) све облике наставних активности (редовна, изборна настава, слободне активности )-радионице 

б) посебне облике рада 

 

- професионално информисање (предавања, видео презентације, изложбе, маркетиншки 

материјал,. гости предавачи) 

 

- сарадња са Гимназијама, Средњим стручним школама и другим друштвеним чиниоцима. 

-Посета сајмовима образовања 

- Обилазак средњих школа у окружењу 

 

 

 

Подучје вредновања: ПРОФЕСИОНАЛНА ОРИЈЕНТАЦИЈА 

 

4.4.1. Помоћ при избору даљег образовања, обуке или запослења 

 
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА/ЕВИДЕНЦИЈА ДА НЕ 

Програм професионалне оријентације * 
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Евиденција реализованих активности на пољу професионалне оријентације (саветовања, акције...) 

* 
Евиденција реализоване сарадње са стручњацима за професионалну оријентацију * 

Евиденција отворених непосредних контаката и разговора/саветовања са ученицима и 

родитељима * 

Евиденција остварене сарадње са представницима средњих школа * 
Програм обуке и информисања наставника/стручних сарадника задужених за професионалну 

оријентацију * 

Материјал на тему професионалне оријентације (књиге, брошуре...) * 

 

 

 

ТВРДЊЕ 1 2 3 4 

Садржаји програма професионалне оријентације тако су конципирани да се могу реализовати 

кроз различите облике образовно – васпитног рада у школи ( редовна настава, додатна настава, 
изборне, слободне и друштвене активности, одељењске заједнице...). . 

 
* 

Циљеви и задаци професионалне оријентације се реализују према утврђеном плану. 

* 
Сви носиоци активности у реализацији садржаја професионалне оријентације учествују 

подједнако у раду и стално сарађују ( одељењске старешине, стручна служба, наставно особље, 

стручни органи, стручњаци за професионалну оријентацији .. ) 

 

* 

Ученицима се пружа организована помоћ при доношењу одлука код важних прелаза ( наставак 

школовања), а да се при том користе различити поступци: индивидуална помоћ при 

самопроцењивању сопствених способности. Пружање информација и саветовање око избора, 

коришћење брошура, разговори са стручњацима за професионалну оријентацију... 

 

 

* 

Ученици имају прилике да, ради задовољења својих интересовања и потреба на пољу 
професионалне оријентације, присуствују данима“отворених врата“ у различитим образовним 

установама. 

* 
У школи се, ради унапређивања професионалне оријентације, како би се задовољила 

интересовања и потребе свих ученика, организују акције као што су информативни састанци и 

посете различитих стручњака, сусрети са представницима из разних области занатства и 

индустрије, стицање непосредног искуства у раду у одређеним областима и сл. 

 
 

* 

Пружа се адекватно и редовна помоћ родитељима у усмеравању професионалног развојањихове 

деце( разговори, сусрети и лични контакти са задуженим наставницима и стручњацима за 

професионалну оријентацију ..). 

 

* 

Наставници/стручни сарадници задужени за професионалну оријентацију су добро информисани 

о потребама ученика, редовно се и добро припремају за рад и у сталном су контакту са 
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стручњацима за професионалну оријентацију. 

 

* 

Информације које ученици добијају су јасне, прецизне , релевантне и актуелне ( информације 

саветодаваца, информације из књига и брошура, информативни материјал у штампаном и 

електронском облику...). 

 
 

* 
Саветодавне активности су добро прихваћене од стране ученика и квалитет саветовања је на 

завидном нивоу (ученици су задовољни квалитетом расположивих информација исаветовањима), 

односно ученици су добро припремљени за даље изборе/доношење одлука у вези 

професионалноф развоја. 

 

* 

 

 
 

У нашој школи процес професионалне оријентације спроводи се са циљем да се ученици 

припреме за адекватне изборе при упису на следећи образовни ниво, а у складу са својим личним 

компетенцијама и интересовањима. 

Координатор тима за ПО , као и остали чланови тима су у индивидуалним 

или групним разговорима са ученицима 8. разреда пружали све потребне информације о 

образовним профилима и карактеристикама средњих школа. Уређивала је и истицала сав 

пропагандни материјал о средњим стручним школама и гимназијама на паноима посвећеним 

професионалној оријентацији у холу школе. 

Важност професионалне оријентације је првенствено да помогне ученику да се 

пронађе занимање које му највише одговара а у коме су извесни и успех и задовољство. 

Учешће у истраживању у овој области узело је 80 особе - 40 родитеља и 40 деце. 

Коришћени су упитници из Приручника за самовредновање и вредновање школа. 
Ученици су процењивали колико им је њихова школа као и институција, са свим 

запосленима, пружила подршку и савете о наставку школовања, и колико је то по њиховом 

виђењу важно. У оквиру истог упитника процењено је посебно колико то чине наставници и 

колико су они свеукупно задовољни квалитетом информација и саветовањем које им је на 

располагању. Подаци су збирно протумачени за ставке које се тичу сваке од ове три целине, а 

ради једноставнијег представљања добијених налаза за оцене 3 и 4 на скали (важно и веома 

важно) биће сажети у једну. 

Да школа ученицима осмог разреда пружа усмерења у погледу даљег образовања и да даје 

савете и информативне материјале показује информација да чак 89%% ученика сматра да школа 

кроз разговор информише о могућностима наставка школовања и запослења а њих 92,8% мисли 

да је важно да школа то и чини. Напоре запослених у школи да пруже савете везане за ову област 

препознаје 93,9% ученика, а чак 53,6% напор школе оцењује највишом оценом. Ученици сматрају 

да је важно да информације у вези са професионалном оријентацијом буду тачне, јасне и 

актуелне а информације које они добијају у својој школи оцењују управо као такве. Чак 60,% 

ученика даје највишу оцену (4) када процењује наведене квалитете информација које добијају у 

школи. 

Ученици сматрају да би управо наставници, који су свакодневно у комуникацији са њима, 

требало да буду ти који ће их подстицати да траже допунске информације о даљем школовању; 

90,2% ученика мисли да је важно да наставници то чине, а да њихови наставници то и оставрају 

82,1% ученика процењује као тачно. Постоји свесност ученика о важности перманентног учења и 

сматрају да им њихови наставници то истичу и напомињу. Највећи труд наставника ученици виде 

кроз наставничку процену ученичких способности, знања и умећа потребних за наствак 
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школовања- 93,5% ученика оцењује да то важи у већој мери или у потпутности за њихове 
наставнике. 

Своје задовољство квалитетом расположивих информација и саветовања у школи 88,8% 

ученика оцењује највишим оценама, што је напослетку најбоља потврда квалитета рада 

запослених у школи у области професионалне оријентације. 

Родитељи су, судећи по анкети, веома задовољни тиме колико школа помаже њиховој деци 

при одабиру средње школе. Скоро 90% родитеља (88,9%) процењује потпуно тачно тврдње да 

школа пружа помоћ у професионалном развоју деце. Такође, упознати су и позитивно оцењују 

напоре школе да организује сајмове образовања и угости представнике средњих школа које би 

пружиле актуелне и јасне информације – 93,2% родитеља процењује високим оценама овај труд 

школе. Свеукупно гледано, 90,1% родитеља је задовољано расположивим информацијама у вези 

професионалне оријентације које школа пружа. 

Помоћ психолога и педагога при одабиру даљег образовања и напор да се сва 

заинетересована деца тестирају тестовима како би што боље упознали своје потенцијале, била је 

препозната од стране родитеља и преко 90% испитаног узорка оценило као потпуно тачну 

тврдњу да се у школи организује групно тестирање и саветовање ученика осмог разреда а висок 

проценат родитеља (92, 9%) сматра да су саветодавне активности у области професионалне 

оријентације корисне за професионални развој деце. 

 

Опис нивоа остварености- ниво 4 

 
 

Инструменти, технике и извори података за спровођење самовредновања 

 

• Упитник за ученике и родитеље, из приручника за вредновање и самовредновање рада 

школе 

• Извештаји Тима за професионалну оријентацију 

• Дневници образовно-васпитног рада - евиденција о одржаним радионицама 

• Извештаји о раду одељенских већа, наставничког већа, савета родитеља,школског одбора 

• Извештај о раду школе 
 

- Покренути пројекат“Жива Билиотека“ 
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